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Abstract 

Robin Uutela: ”Alla dessa häxor”: En jämförande analys av Ira Levins Rosemarys Baby och 

Roman Polanskis filmatisering (2019). Självständigt arbete, Svenska Va, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings – och samhällsvetenskap. Höstterminen 2018. 

Uppsatsen analyserar och jämför hur den psykologiska skräcken och hur de suggestiva 

effekterna framställs i Ira Levins roman Rosemarys baby och Roman Polanskis filmatisering. 

Syftet med analysen är att söka svar på just denna fråga. Uppsatsen metoder utgår från 

närläsning, som är en noggrann och djupgående läsning utav verket, samt adaptionsteori, som 

är en metod som skapar förståelse för vilka likheter och skillnader som skapas när en roman 

överförs till film. Analysen visar att filmatiseringens berättande har många likheter med 

romanen då få scener plockats bort. Analysen visar också att mycket av den psykologiska 

skräck som existerar i romanen även framställs i filmatiseringen genom ljud, musik och 

visuella bilder. Trots likheterna mellan roman och film finns det även skillnader, då analysen 

visar att Polanskis version innehåller större symbolik som kan kopplas till katolicismen och 

kan således också ses som en tydligare kritik mot den tidens normer och samhällsfrågor.  

Nyckelord: Ira Levin, Roman Polanski, Rosemarys Baby, psykologisk skräck, adaption, 

fiktion, symbolik, det suggestiva, det kusliga 
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1. Inledning 
Rosemarys Baby (1968) är i filmsammanhang ofta omtalad som en skräckklassiker. Även om 

förlagan, skriven av Ira Levin (1967), inte fått lika stor uppmärksamhet är också den ofta 

beskriven som skrämmande och kuslig. Det som gör Rosemarys Baby säregen är att den inte 

bygger på några klassiska skräckegenskaper, då varken övernaturliga fenomen eller monster 

finns med. Den skräck som kommer till uttryck bygger istället på psykiska aspekter som berör 

känslor och stämningar. Sådana aspekter brukar ofta klassificeras in i genrer som psykologisk 

skräck, någonting jag alltid varit intresserad av. För mig har det aldrig handlat om att bli 

skrämd med uppenbara effekter som monster eller plötsliga ”jump-scares”, istället har det 

handlat om den skräck som bygger på att väcka känslor, stämningar och som påverkar och 

ligger kvar i ens medvetande. Därför har jag valt att göra en jämförande analys av Ira Levins 

Rosemarys Baby och Roman Polanskis filmatisering, då dessa bygger på just skräck genom 

suggestiva effekter såsom stämningar och känslor.  

Då jag är blivande lärare vill jag även koppla analysen till mitt yrke. Eftersom mycket av 

svenskämnet bygger på att eleverna ska utveckla kunskap om både skönlitteratur och andra 

medier kommer uppsatsen även få en didaktisk anknytning. Ett undervisningsmoment där 

man tittar på hur skönlitteratur blir till film och vilka likheter samt skillnader det finns i 

berättandet skulle därför kunna vara intressant. Då litteratur och film med fokus på 

psykologisk skräck ligger mig varmt om hjärtat ger det även chansen till att personligt 

resonera kring vilken potential ett sådant arbete skulle kunna ha i ett klassrum.  
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1.1 Syfte och problemställning 
Syftet med den här uppsatsen är att jämföra Ira Levins roman Rosemarys Baby (1967) med 

Roman Polanskis filmatisering (1968), ytterst med avsikt att se hur de kan användas som 

undervisningsmaterial i svenskämnet för gymnasieskolan, (Skolverket, 2011). Huvudfråga för 

uppsatsen är hur den psykologiska skräcken framställs i verken. Huvudfrågan kommer jag 

besvara med hjälp av följande underfrågor: 

x Hur skapas de suggestiva effekterna? 

x Vad finns det för likheter och skillnader i berättandet mellan de olika verken? 

1.2 Metod 
De metoder jag kommer använda mig av är närläsning utav verket och närstudie av filmen, 

det handlar alltså om en analys som är mer djupgående än att endast studera det som är 

övergripande. Eftersom jag syftar till att göra en komparativ analys av romanen och filmen 

har jag också tagit hjälp av Linda Hutcheons Theory of Adaptation (2013).  

Hutcheon (2013) skriver att en film på ett sätt kan ses som en simplifiering av romanen 

eftersom mycket behöver tas bort, som till exempel en del scener och dialoger, däremot kan 

den komma med nya uttrycksformer för olika element. Hon skriver också att en adaption 

alltid har en relation till verket, men den ska inte ses som en replikering utan snarare en 

repetition, (Ibid, s. 28–33). För att filmen ska klassas som en adaption krävs det att den 

grundar sig i samma berättelse, däremot kan symbolik och andra element skilja sig. 

Adaptionen kan också påverkas av regissörens motiv med filmen, som till exempel 

ekonomiska eller estetiska faktorer. Det finns även andra faktorer som leder till att en film 

aldrig är detsamma som en roman här tar hon bland annat upp hur det visuella och känslor 

kommer till uttryck. Till exempel får vi i en film direkt reda på det visuella eftersom det visas 

för oss, i romaner blir det istället upp till läsaren att göra sig en bild av miljön eftersom vi 

endast kan få det förklarat för oss, (Ibid, s. 45–49). Saknar filmen en berättarröst krävs det 

också att det som berättas i romanen måste omvandlas till tal, handling, ljud och 

visualiseringar, även konflikter och ideologier måste visualiseras på något vis, (Ibid, s. 64). 

Hutcheon skriver att filmadaptioner kan ha en del fördelar gentemot romanen, bland annat 

menar hon att filmer kan skapa signifikans, psykisk komplexitet, tankar och känslor. Detta 

kan skapas genom olika effekter som till exempel olika filmtekniska grepp eller musik och 

ljud. Hon belyser en del filmtekniska grepp som till exempel användningen av flashbacks och 

flashforwards som kan skapa känslor av overklighet hos åskådaren. Musiken kan skapa nya 
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dimensioner, eftersom åskådaren associerar rytmer och toner till det som visas i filmen, (Ibid, 

s. 80–82). Med musiken kan vi även få en uppfattning om filmens narrativ och olika 

karaktärer. Böcker kan endast ge beskrivningar av karaktärer eller objekt som är intressanta 

för berättelsen, i filmer är de närvarande varje gång de visas på bild, lika så är ljudet ständigt 

närvarande. Till exempel räcker det med att beskriva en karaktär en gång i en roman, i filmer 

syns de hela tiden, därför måste beskrivningen av en karaktär ges naturligt, vilket görs genom 

symbolik i kläder och uttryck med mera, (Ibid, s. 84–86). Vidare betonas det också att ljuden 

blir viktiga då de kan skapa olika effekter. Till exempel kan ljud som inte karaktären hör 

fungera som en effekt som upplevs som förvirrande hos åskådaren, (Ibid, s. 94). 

Hutcheon belyser även att författarens språk försvinner vid en adaption, vilket leder till att den 

kan uppfattas på andra sätt. Till exempel hävdar hon att Stanley Kubricks Barry Lyndon fick 

en närmast sympatisk känsla snarare än den ironiska känsla som romanen framkallade. Även 

personliga och politiska motiv kan komma att förändras när de överförs till film, (Ibid, s. 112–

113). Slutligen diskuterar också forskaren att adaptioner är beroende av publiken. Till 

exempel har filmen chansen att nå ut till en större publik då den är distribuerad av olika 

filmbolag, det leder också till att regissören måste tänka på åldersgränser som kan påverka 

berättelsen, (Ibid, s. 135–139). 

Som Hutcheon påpekar är det viktigt att studera de egenskaper som skiljer sig mellan 

romanen och filmen. Det vill säga hur till exempel film använder sig av ljud, musik och det 

visuella. Romanen har endast den nedskrivna texten att förlita sig på, vilket leder till att det är 

endast den som kan studeras. Därför bör en studie av en roman ta hänsyn till språk och 

berättartekniska drag.  

1.3 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen om Ira Levins roman är förvånansvärt liten, istället tycks den 

tillgängliga forskningen i större utsträckning beröra filmatiseringen. Forskningen berör 

dessutom endast i begränsad utsträckning det jag ämnar studera. 

I Rosemary’s Baby, Gothic Pregnancy and Fetal Subjects analyserar Karyn Valerius (2005) 

graviditeten i Polanskis Rosemarys Baby. Hon skriver att abortfrågan under 1960-talet 

debatterades i USA av bland annat religiösa, politiska, feministiska och antifeministiska 

rörelser. Det leder enligt henne till att graviditeten i Rosemarys Baby ska ses som en 

artikulering av samhällsdebatten med ett perspektiv från skräckgenren. Forskaren jämför 

också filmen med Bram Stokers Dracula då hon menar att det ofödda barnet kan ses som 
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vampyrer som föder sig på de levande. Med det menar forskaren att Rosemarys Baby inte bara 

producerar rädsla och ångest för utomstående faktorer, utan också för protagonistens kropp, 

(Valerius, 2005, s. 118). Valerius skriver också att Rosemary uttrycker en paranoia om både 

sin graviditet och samhället, vilket leder till en slags utsuddning av gränsen mellan fantasi och 

realism, (Ibid, s. 120–122). Forskaren belyser även olika filmtekniker för att framkalla 

paranoia och ångest i filmen, bland annat nämner hon att våldtäktsscenen innehåller 

perspektivskiften vilket skapar en effekt som leder till att åskådaren inte vet om det som visas 

faktiskt händer, (Ibid, s. 123–124). Paranoian över graviditeten kan också kopplas till den 

tidiga gotiska traditionen då funktionsnedsatta barn oftast sågs som någonting djävulskt under 

1800-talet. Paranoian som Rosemary upplever leder också till en alienation från samhället, 

(Ibid, s. 128–131). Valerius diskussion om hur olika filmtekniska grepp påverkar narrativet 

kan sättas i relation till min analys då jag ämnar studera vilka effekter som används för att 

framkalla kusliga och suggestiva känslor. 

Daniel Sullivan, Jeff Greenberg och Mark J. Landau skriver i Towards a New Understanding 

of Two Films from the Dark Side (2009) att temat i Rosemarys Baby handlar om döden. 

Liksom Valerius har de studerat filmen. Anledningen till att den berör detta tema menar 

forskarna beror på att det är ett återkommande element. Bland annat är döden någonting som 

tas upp i början vilket leder till det är någonting som åskådaren direkt tänker på. Den hotfulla 

situation som Rosemary befinner sig i handlar också om döden, vilket leder till en paradox då 

det betyder att hennes mänsklighet aktualiseras. De hot som hon känner kommer både från 

hennes egen graviditet och personerna runt omkring henne. Paradoxen och temat om döden, 

kan jämföras med Valerius argument om paranoian. Vidare skriver också Sullivan, Grennberg 

och Landau att Rosemarys Baby framkallar en större ångest och paranoia på grund av 

avsaknaden av ”riktiga” monster. (Sullivan, Greenberg & Landau, 2009, s. 191–193). 

Samuel Scoville diskuterar i To Concieve The Devil att skönlitteratur om djävulen och 

satanism har existerat redan i den tidiga västlitteraturen. Det som gör Rosemarys Baby unik är 

Levins val att inte visa något av det övernaturliga innan romanens klimax. Författarens teknik 

är istället att vara subtil i sina beskrivningar där allting ständigt är i en gråzon, alltså en 

otydlighet i vad som är det ”goda” och vad som är det ”onda”. Tekniken gör också att 

romanen får en mer psykologisk nyans, hävdar Scoville. Den psykologiska nyansen hjälps 

också av den verklighet som Levin målar upp. Miljön i romanen är inte en klassisk gotisk 

miljö utan istället existerar berättelsen i 1960-talets New York. Det blir också svårt att 

ogiltigförklara verkligheten då det övernaturliga som sker, under berättelsens gång, endast 
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existerar i Rosemarys drömmar, (Scoville, 1969, s. 673–675). Scovilles diskussion om 

Rosemarys Baby är användbar för min analys då han beskriver hur Levin gick till väga för att 

framkalla kusliga och skrämmande element. Intressant är också att Levins roman tycks vara 

mer annorlunda än den klassiska skräcklitteraturen, som Scoville skriver. 

För att nyansera analysen kommer jag även använda mig av dokumentären Roman Polanski 

on "Rosemary's Baby" - Conversations Inside The Criterion Collection (2014). I 

dokumentären pratar bland annat Roman Polanski och Mia Farrow om olika filmtekniker som 

användes i filmen. Dokumentären är inte att betrakta som tidigare forskning men kommer att 

användas som komplement till analysen. 

1.4 Disposition 
Analysen är indelad i två centrala delar, den ena berör romanen och den andra delen berör 

filmen. De två olika delarna är också bestående av olika kategorier där jag belyser olika 

aspekter gällande romanen och filmen. Eftersom jag tittar på vad det finns för likheter och 

skillnader på romanen och filmen är många av kategorierna av samma sort. I delen om 

filmatiseringen tillkommer även ytterligare kategorier där jag diskuterar ljudet och det 

visuella. Efter analysen avslutar jag med en diskussion där jag lyfter fram hur en adaption 

skulle kunna användas i ett klassrum. Detta gör jag med hjälp av mina egna slutsatser och vad 

den tidigare forskningen kommit fram till.   
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2. Analys 

2.1 Ira Levins Rosemarys Baby 

2.1.1 Tid och miljö 

Tiden och miljön är relevant att belysa för att förstå hur spänningen och olika stämningar ska 

uppfattas. Det syns också att Ira Levin arbetat mycket med miljön då den presenteras redan i 

inledningen av romanen. Miljön är också intressant att analysera ur den aspekt att den inte 

beskrivs som någonting skrämmande eller kusligt, snarare är den raka motsatsen, vilket också 

är poängen. 

Redan i första kapitlet får vi reda på att Rosemarys Baby utspelar sig under 1960-talet i New 

York. Lägenheten som paret Guy och Rosemary Woodhouse flyttar in i är även på Manhattan, 

alltså den mest centrala delen i staden. I sig är miljön inte skrämmande på något vis, just för 

att inte avslöja skräcken i ett tidigt skede. Några uppenbara skräckeffekter kan dock 

synliggöras i beskrivningen av miljön. ”Bramford är en gammal svart koloss med 

gammaldags våningar uppskattade för sina öppna spisar och viktorianska detaljer”, (Levin, 

1967, s. 9). I fortsättningen återges citat med endast sidnumrering.  

Bramford är namnet på huset som paret flyttar in i. Lägenhetens namn väcker associationer 

till Bram Stoker, vilket kan ses som en hommage från Levins sida, det ger också en ledtråd till 

att Rosemarys Baby kommer handla om skräck av något slag. Lägenheten beskrivs även som 

gammaldags med viktorianska detaljer, vilket kan dra kopplingar till gotiken. Egentligen görs 

det ingen poäng av att lägenheten är typiskt gotisk, men att den är beskriven på ett sådant vis 

kan vara ett tecken på att någon typ av skräck senare kommer uppstå i romanen.  

Något senare får vi reda på att personen som tidigare bott i lägenheten dött, någon ytterligare 

förklaring till varför ges egentligen inte, det skrivs endast att hon var gammal. I romanen blir 

det nästan som en parentes då det sker ett snabbt hopp till andra händelser. Den första känslan 

av någonting kusligt och obehagligt får läsaren när Rosemarys och hennes vän Hutch har ett 

samtal om lägenheten. Bland annat avråder han Rosemary att ta lägenheten då den enligt 

honom är en farozon. 

Adrian Marcato praktiserade häxeri […] Han gjorde skandal på 90-talet genom att tillkännage 

att han hade lyckats framkalla en levande Satan. Han förevisade några hårtottar och avklippta 

klor, och folk tycks ha trott på honom, i varje fall tillräckligt många för att bilda en folkhop som 

kastade sig över honom och nästan dödade honom i Bramfords vestibul. (1967, s. 18). 
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Än en gång sägs det att mystiska händelser ägt rum på Bramford, historien om Adrian 

Marcato får dock större plats då Rosemarys och Hutch diskussion pågår längre än dialogen 

om den tidigare ägarens död. Det är också det långa samtalet som gör händelsen intressant, då 

läsaren blir mer medveten om lägenhetens historia. Här ges det också en föraning om vilken 

sorts skräck som romanen kommer ta fasta på Det handlar inte om spöken som en tidig aning 

kunde vara, om man förhåller sig till hur lägenheten beskrivs samt historien om den tidigare 

ägarens död. Istället får vi reda på att det praktiserats häxeri i huset på 1890-talet, vilket kan 

ge en indikation på att romanen kommer beröra ockultism.  

Elementen som belysts om miljön syftar till att framkalla en slags kuslig känsla hos läsaren. 

De händelser som beskrivs är någonting som inte sker i nutiden, alltså är det heller inte 

någonting vi behöver tro på, historien om ockultism skulle lika gärna kunna vara påhittad, 

vilket ger romanen en tidig suggestiv riktning. I förhållande till New York och den realistiska 

miljön som målas upp skulle en historia om någonting övernaturligt helt enkelt heller inte 

kunna vara sann. Historierna om den tidigare ägarens död och ockultismen som Hutch pratar 

om blandas också in med realistiska skeenden i romanen. Strax efter Hutch berättelse om 

Adrian Marcato återgår Rosemary till sitt normala liv med att flytta in och inreda lägenheten. 

Poängen är alltså att de mystiska händelser som ägt rum inte får ett stort utrymme, istället är 

det Rosemarys vardagsliv som prioriteras, vilket kan ses som en teknik av Levin, för att inte 

ge romanen uppenbara skräckelement.  

När de mystiska händelserna inte får stor plats leder det till att läsaren blir frågande och börjar 

reflektera över det som hänt. Sökandet efter svar leder också till en slags förvirring då det blir 

svårt att veta vilken riktning romanen kommer ta. Varför skulle egentligen Rosemary och Guy 

flytta in i lägenheten om det hänt hemska saker där? Svaret är så klart för att häxeri inte finns 

då det är övernaturligt. Varför skulle då Levin välja att ta med det i sin roman? Svaret är då 

istället att han gör det för att det kommer röra sig om häxeri och ockultism. Det är sådana 

frågor som läsaren tvingas in i redan tidigt i romanen, kanske för att sudda ut gränsen mellan 

realism och fantasi, eller kanske för att lägga ut falska ledtrådar som är till för att förvirra 

läsaren. 

Strax efter att Rosemary och Guy flyttar in i lägenheten blir också de kusliga ryktena om 

Bramford på ett sätt besannade. De många dödsfall som sägs ha drabbat huset får ytterligare 

ett fall då Rosemarys och Guys granne Terry hoppat eller ramlat ut genom ett fönster, (1967, 

s. 33–34). Dödsfallet är kusligt i sig eftersom det kommer så plötsligt. Samtidigt skapar det 

också en mystik och en olustig känsla på grund av de berättelser som berört Bramford och 
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döden. Återigen uppstår ett sökande hos läsaren om varför Terry helt plötsligt dör, då ingen 

förklaring ges. Det bidrar också till en kuslig känsla då dödsfallet känns oförklarligt. I 

samband med berättelserna om dödsfallen och Terrys död bildas nu en påtaglig känsla av 

kuslighet, då det nu finns känsla av död som berör lägenheten. Den kusliga känslan leder 

också till att huset nu känns ännu mer ovanligt och underligt gentemot den realistiska bilden 

som getts av New York.  

2.1.2 Personteckningen 

Det bör nämnas en del om personteckningen i Rosemarys Baby, då sättet karaktärerna 

framställs på är viktigt för berättelsen. Liksom i fallet med miljön handlar det inte om att 

försöka göra skrämmande karaktärer, utan snarare om att göra dem så realistiska som möjligt. 

Eftersom det finns många karaktärer i romanen har jag valt att avgränsa mig till att beskriva 

de mest centrala och viktigaste.  

Protagonisten i berättelsen, Rosemary Woodhouse, är den karaktär vi får följa i romanen. 

Egentligen får läsaren inte reda på så mycket om henne, men det är heller ingenting som 

drabbar verkets handling. Det är viktigt att poängtera att det är hennes perspektiv vi får ta del 

av, även om romanen har en allvetande berättare, som är något begränsad. Vi får följa 

Rosemary och hennes tankar kring de olika skeendena. En sådan skrivteknik leder också till 

att läsaren ställer de frågor som Rosemary gör. Till exempel belyste jag i kapitlet om miljön 

att läsaren omedelbart sätts in i ett slags frågande och sökande efter svar om vad som sker och 

vad som skett, precis som Rosemary under romanens gång.  

Rosemary är gift med skådespelaren Guy Woodhouse och deras liv beskrivs som lyckligt. De 

får sin drömlägenhet, Guy börjar bli alltmer framgångsrik och Rosemary största dröm är att få 

barn. Den katolska tro som paret har blir även en viktig egenskap eftersom senare delar av 

romanen kommer beröra ockultism. Katolicismen ska däremot inte ses som en synonym för 

det goda eftersom gränsen mellan det goda och det onda är svår att dra i romanen. Till 

exempel ska Guy, som är katolik, visa sig svika Rosemary då han blir en av romanens 

antagonister. Utsuddningen av motiv som det goda och det onda ger också ett ytterligare lager 

av den förvirring som jag tidigare beskrivit. Istället för att kunna peka på vad det onda är blir 

läsaren istället ovetande och tvingas än en gång till att börja fråga och reflektera över vad som 

sker. 

Hutch, som bland annat berättar om historien om häxeriet på Bramford, beskrivs som 

Rosemarys vän och en person som tagit hand om henne när hon var liten. I romanen är han en 



9 
 

person som är typiskt god och som Rosemary ständigt kan lita på. Paret Minnie och Roman 

Castavet är Guys och Rosemarys grannar, de beskrivs också som vanliga människor. Den 

enda säregna egenskapen de har är att de är lite annorlunda och ”kufiga”, men de tycks ändå 

vara vanliga och realistiska karaktärer. Senare ska det visa sig att paret Castavet egentligen 

tillhör släkten Marcato som låg bakom häxeriet, och som även är romanens antagonister.  

Terry, som dör tidigt i romanen, är inneboende hos Castavets och är också en realistisk 

karaktär. Terry ges en större bakgrundshistoria, vilket skulle kunna förstås som att hon är en 

viktig karaktär för berättelsen. Hennes tidiga död ger emellertid känslan av att den större 

bakgrundshistorien vi fått endast är till för att få läsaren chockad. Trots att hon inte är en 

återkommande karaktär är hon viktig för berättelsen då mycket av den mystik som senare 

byggs upp i romanen bygger på hennes död.  

Den enda karaktär som beskrivs som annorlunda är mäklaren Mr Micklas. ”Mr Micklas var 

liten och elegant men saknade fingrar på bägge händerna, vilket gjorde handskakandet genant, 

fast tydligen inte för honom”, (1967, s. 10). Att Mr Micklas saknar fingrar är udda, det 

beskrivs inte varför han saknar fingrar, det görs heller inte senare någon poäng av det. Kanske 

ska det ses som en ytterligare del av det mystiska som sägs ägt rum på Bramford och således 

skapa ytterligare suggestiva och olustiga känslor. 

Varför jag belyst karaktärerna trots att de inte verkar ha några speciella egenskaper som kan 

uppfattas som kusliga är viktigt. Beskrivningarna som Levin gör ska inte gå ut på att skrämma 

läsaren, eller på något sätt väcka avsky. Istället bör karaktärsbeskrivningarna ses som en del 

av någonting oförväntat och olustigt, för som vi får reda på senare är ju faktiskt paret Castavet 

antagonisterna. Poängen med att göra karaktärerna till naturliga vardagsmänniskor är att dölja 

skräcken under ytan är för att senare chocka läsaren. Hade Levin valt att redan från början 

beskriva karaktärerna som skrämmande hade mycket av mystiken och det kusliga inte kunnat 

framhävas och istället hade det blivit en ren och skär skräckroman.  

2.1.3 Drömmarna 

Syftet med att använda ett eget kapitel om drömmarna är för att det är i dem som de främsta 

suggestiva, kusliga och nästintill surrealistiska känslorna skapas. Det som sker i drömmarna 

är också centrala för romanen då mycket av det som senare sker bygger på just dem. 

Händelserna i drömmarna går däremot inte att konstatera som sanning, eftersom det helt 

enkelt är en del av fantasin. Levins poäng med att göra drömmarna centrala för berättelsen är 
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att försöka skapa en effekt som gör att gränsen mellan fantasi och realism undermineras. Den 

första av Rosemarys drömmar vi får ta del av sker efter Terrys död. 

Han somnade fort men Rosemary låg vaken och såg Terrys tillmosade ansikte och hennes ena 

öga som stirrade upp i skyn. Efter ett tag var hon emellertid i Vår Fru-skolan. Syster Agnes hötte 

med näven mot henne och fråntog henne ledarskapet över ordningsvakterna på andra våningen. 

”Ibland undrar jag hur du har kunnat bli ledare för någonting över huvud taget!” sade hon. 

(1967, s. 38). 

Trots att det beskrivs att Rosemary ligger vaken verkar det nästan som att hon sover på grund 

av de märkliga skeendena. Det skulle också kunna vara hennes tankar som snurrar, vilket gör 

att det är svårt att förstå om det är dröm eller verklighet. Det som sker avslöjar inte någonting 

drastiskt, men uppstår efter Terrys plötsliga död. Syster Agnes, som är nunna på den katolska 

skola som Rosemary gick på, skäller på henne i drömmen för att de tvingats mura igen 

fönsterna och att skolan inte nu längre är den vackraste.  

Poängen med att fönsterna muras igen kan ses som ett omen om att Rosemary kommer gå 

samma öde till mötes som Terry gjorde, därför uppstår även syster Agnes i drömmen som en 

slags symbol för katolicismen. Här blir nästan en förklaring att Rosemary måste förhålla sig 

till religionen för att ingenting hemskt ska hända. Än en gång blir läsaren förvirrad eftersom 

det goda och det onda inte är uppenbart, i drömmen verkar det ju nästan som att syster Agnes 

är den elaka. Även fast det bara är en dröm, blir den nästintill obehaglig då den helt enkelt är 

så surrealistisk och inte liknar det skrivsätt läsaren tidigare fått ta del av. Det är också med 

drömmarna som romanen får en annan stämning, innan har det varit en roman som beskrivit 

ett par och deras flytt, där mystiska händelser har ägt rum. Nu får läsaren också gå in i 

Rosemarys undermedvetna, i form av drömmar, vilket ger romanen en mörkare och kusligare 

och mer mystisk ton.  

Den andra drömmen som Rosemary har är ett viktigt skede i romanen, den bör också ses som 

en vändpunkt i berättelsen då det är efter den som hon blir gravid. Efteråt börjar också 

mystiken och den olustiga känslan växa i romanen. Det som sker innan drömmen är också 

viktigt att belysa för att förstå drömmens kontext. Samma natt är nämligen tänkt som 

barnnatten, alltså då Rosemary ska bli gravid. Under kvällen bjuds Guy och Rosemary på 

efterrätt av grannarna Castavet, Rosemary säger att den har en ”kritaktig bismak”, någonting 

som Guy inte håller med om. Efter efterrätten blir hon yr och Guy tar henne till sängen, 

(1967, s. 68–70). Återigen är drömmen surrealistisk och kuslig. 
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Han [Guy] knäppte upp byxorna i sidan och drog dem långsamt av henne. Trodde hon sov och 

visste inte. Nu hade hon ingenting alls på sig utom en röd bikini, men de andra kvinnorna på 

yachten – Jackie Kennedy, Pat Lawford och Sarah Churchill – hade också bikini, så det var all 

right gudskelov […] Hutch stod på kajen lastad med meteorologisk utrustning. ”Ska inte Hutch 

följa med?” frågade Rosemary presidenten. ”Bara katoliker”, sade han leende. (1967, s. 71). 

I Rosemarys dröm är hon på en yacht med Jackie och John F. Kennedy, Hutch får inte följa 

med eftersom han inte är katolik. Det syns alltså än en gång att katolicismen är viktig för 

Rosemary. Att Guy tar av henne byxorna kan antingen ses som verklighet eller dröm, vilket 

leder till en ännu större oklarhet i vad som verkligen händer i drömmen. Efter turen på 

yachten är Rosemary plötsligt i det sixtinska kapellet och Hutch skriker att en tyfon är på väg, 

(1967, s. 71). Här kan Hutch varning ses som ett ytterligare omen om vad som kommer att 

ske.  

Mitt i rummet stod en säng. Hon gick fram och lade sig på den och omgavs plötsligt av nakna 

män och kvinnor… bland annat Guy… Minnie och hennes väninna Laura-Louise var där, och 

Roman i en svart mitra och svart sidencape. Med en tunn svart stav ritade han tecken på hennes 

kropp. […] De nakna människorna sjöng – tonlöst, omusikaliskt, ljud på ett främmande 

tungomål. […]  ”Hon är vaken, hon ser!” viskade Guy till Minnie. […] ”Hon ser visst inte” sade 

Minnie. ”Om hon åt musen kan hon varken se eller höra”. (1967, s. 72). 

Citatet är hämtat ur vad som tycks vara Rosemarys dröm, det som gör det tvetydigt är dock 

det faktum att Guy säger att hon är vaken och kan se. Varpå Minnie svarar att hon inte ser om 

hon åt musen. Det beskrivs aldrig att Rosemary äter en mus, det kan dock ha en koppling till 

efterrätten hon blir bjuden på. Återigen kan Guys och Minnies samtal bara vara en del av 

hennes dröm, eller så har hon hamnat i ett slags halvsovande stadium där de faktiskt säger så. 

Rosemary drömmer också att hon är i det sixtinska kapellet och har flera personer runt 

omkring sig. Innan Rosemary somnar är det bara hon och Guy som är i lägenheten. Guys och 

Minnies samtal om hon sover väcker däremot en slags skräck hos läsaren då det helt enkelt 

inte går att utgöra om det är en dröm eller verklighet. Senare beskrivs det att Rosemary har 

samlag med Guy, däremot uppstår konstiga beskrivningar av honom som framkallar kusliga 

och olustiga känslor.  

Hans breda bringa krossade nästan hennes bröst. (Det var maskeradbal och han hade på sig en 

sträv läderaktig rustning av något slag.) Brutalt och rytmiskt bearbetade han henne med sin nya 

väldighet. Hon öppnade ögonen och såg in i ett par gula brinnande ögon, kände lukten av svavel 

och tannisrot. […] Det här är ingen dröm, tänkte hon. Det här är verklighet, det här sker. (1967, 

s. 73). 
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Här förvandlas Guy helt plötsligt till någonting oigenkännligt med gula brinnande ögon. Hon 

känner även lukten av tannisrot, en doft som kommer från ett halsband som Minnie bar och 

som hon gav till Terry och senare Rosemary. Det beskrivs också att Rosemary tänker att det 

är verklighet och inte någon dröm. Här får läsaren indikationer på att det faktiskt kan vara 

realism, men det går fortfarande inte att konstatera sanningen vilket leder till suggestiva och 

olustiga känslor. Denna dröm är också det mest spännande och intensiva kapitel i romanen. 

Att våldtäkten är utförligt beskriven gör den extra kuslig och obehaglig, men än en gång 

tvingas läsaren till att bli frågande då inget riktigt svar finns. Allt skulle ju trots allt kunna 

vara en dröm.  

Senare får läsaren en indikation på att övernaturliga fenomen kan existera, då Guy säger till 

Rosemary att de faktiskt haft samlag, och att hon nu är gravid. 

”Jag ville inte missa barnnatten”, sade han. […] ”Medan jag var – borta?” Han nickade och 

flinade. ”Det var riktigt kul”, sade han, ”som ett slags nekrofili.” […] ”Jag drömde att någon – 

våldtog mig […] jag vet inte vem. Någon omänsklig.” (1967, s. 74–75). 

Rosemary säger att hon drömt att hon blivit våldtagen medan Guy säger att han inte ville 

missa ”barnnatten”. Hon nämner även att det inte var Guy, utan någonting omänskligt som 

våldtog henne. Här uppstår en osäkerhet hos läsaren då det återigen inte kan konstateras om 

vad som verkligen har hänt. Drömmen kan också ses som romanens största skräckelement då 

den dels är grafiskt beskriven, samt att det också konstateras att de verkligen har haft samlag, 

någonting som Rosemary säger är en våldtäkt. Ett ytterligare skrämmande element kan ses i 

Guys plötsliga vändning då han helt sonika använder nekrofili som ursäkt.  

Den bild som läsaren fått av det ”lyckliga paret” som drömmer om barn har nu förändrats, till 

någonting annat. Här uppstår alltså en stor oklarhet i vad som verkligen sker i romanen. För 

det första kan inte läsaren avgöra om det är Rosemarys drömmar som beskrivs eller den 

faktiska verkligheten. För det andra har det uppstått en gråzon i deras förhållande då det 

kanske inte är så lyckligt som tidigare beskrivits, detta dras också samman mot någonting 

olustigt, då läsaren hamnar i ett tvivel.  

2.1.4 Graviditeten och paranoian 

Det syns att Levin arbetat mycket med paranoia och ångest, det är också dessa känslor som 

gör romanen kuslig och obehaglig. Det hänger även ihop med graviditeten då det är med den 

som Rosemary börjar bli paranoid. I samband med graviditeten växer också en känsla av 

någonting smygande och ovetande då Rosemary blev gravid under konstiga omständigheter. 
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Barnnatten är ett relativt tidigt kapitel i romanen, vilket gör att paranoian blir dominerande 

och återkommande i stora delar av romanen.  

Redan efter Rosemarys dröm/våldtäkt, börjar hon tvivla på vad som verkligen hänt. Det 

beskrivs också som att Guy börjar ta avstånd från Rosemary efter barnnatten, (1967, s. 76–

77). På grund av att deras relation börjar bli sämre bestämmer sig Rosemary för att låna 

Hutchs stuga, väl där börjar hon inse att hon endast tyckt synd om sig själv och att Guy aldrig 

gjort någonting elakt mot henne. 

Den fjärde dagen vaknade hon och saknade honom och grät. Vad gjorde hon där, ensam i den 

där kalla eländiga stugan? Vad han hade gjort som var så förskräckligt? Han hade druckit sig full 

och tagit henne utan att fråga om han fick… Där stod han nu inför det viktigaste provet i sin 

karriär, och i stället för att vara där och hjälpa honom, läsa mot honom och uppmuntra honom 

satt hon någonstans i ödemarken och åt så hon blev sjuk och tyckte synd om sig själv. (1967, s. 

80). 

Rosemary tänker att hon betett sig dumt som åkte ut till stugan när Guy behövde stöd inför sin 

nya filmroll. Hon kommer också fram till att Guy endast ”tagit henne utan att fråga” på grund 

av den stress han upplevde. Här uppstår den första implikationen på att Rosemary endast är 

paranoid över vad som faktiskt skett under barnnatten, den suggestiva känslan leder också till 

ett obehag, då läsaren tvingas att försöka förstå om det verkligen skett en våldtäkt eller inte.  

Det är viktigt att förstå att mycket av den paranoia som Rosemary börjar känna hänger ihop 

med det jag beskrivit i tidigare kapitel, eftersom romanen hela tiden målat upp realistiska 

miljöer och karaktärer samtidigt som det riktigt kusliga endast existerat i hennes drömmar. 

Vid det här skedet börjas också ett ifrågasättande om Guy verkligen ska ses som en 

protagonist i romanen. 

När Rosemary åker hem från stugan bestämmer hon sig för att graviditeten ska bli starten på 

något nytt, till en början tycks det också som att deras relation är mycket bättre. ”Nu levde 

hon, fungerade, fanns till, var äntligen helt och fullt sig själv”, (1967, s. 93). Efter att 

Rosemary och Guy bestämt sig för att graviditeten ska bli starten på något ”nytt” verkar det 

som att hon mår mycket bättre, hon beskriver också sin gynekolog, Dr Sapirstein, som mycket 

bra trots hans annorlunda metoder. Han låter inte henne ta medicin mot smärta, läsa böcker, 

eller prata med sina väninnor, ändå tycks det som att Rosemary är positiv till honom, vilket 

kan ha att göra med att hon inte vill starta någon ny konflikt med Guy. Den enda medicin hon 

tillåts ta av Dr Sapirstein är en örtodling som Minnie gör åt henne. Trots att Rosemary känner 

sig lycklig, eller åtminstone försöker vara lycklig uppstår det en mystik som inte läsaren kan 
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sätta fingret på. Det blir även ett viktigt skede i romanen eftersom det å ena sidan verkar gå 

bra för Rosemary, men å andra sidan är Dr Sapirsteins metod konstig samtidigt som det 

fortfarande är svårt att veta om Guy går att lita på.  

Det är också nu som storyn börjar få en mer kuslig riktning, den sker inte som tidigare med 

bakgrundshistorier eller olika händelser i romanens värld, utan nu uppstår istället de 

skrämmande elementen inom Rosemary och hennes kropp. Med graviditeten börjar Rosemary 

få extrema värkar, någonting som Dr Sapirstein inte gör något för att motverka, istället ombes 

hon att ta Minnies örtblandning. Rosemary som är ung och väntar sitt första barn lyssnar på 

råden utan att bli misstänksam. Läsaren, däremot, har chansen att tolka situationen annorlunda 

och kan således förstå det som att Dr Sapirsteins metoder är väldigt konstiga, det är också 

genom sådana element som en känsla av kuslighet växer fram. Samtidigt växer den smygande 

och ovetande känslan och blir alltmer påtaglig då graviditeten helt enkelt börjar kännas 

märklig. Det finns även någon form av kuslighet och olustighet över graviditeten på grund av 

den smärta Rosemary tvingas gå igenom, samtidigt som den hjälp hon får är ovanlig. Ännu 

mer olustigt blir det när Rosemary börjar äta rått kött. 

Kort efter att Rosemary hade berättat för Dr Sapirstein att hon åt rått kött, kom hon en morgon 

klockan kvart över fyra på sig själv med att stå i köket och tugga på ett rått bloddrypande 

kycklingshjärta. (1967, s. 116). 

Trots att Rosemary plötsligt fått ett begär för rått kött verkar det inte vara någonting hon kan 

göra något åt, till saken hör den att Dr Sapirstein heller inte säger att det är någonting 

onaturligt att bli frestad av sådan mat under graviditeten. Det är också i samband med 

Rosemarys graviditet och att hon äter rått kött som känslor av obehag väcks. Det obehagliga 

ökar också på grund av att Dr Sapirstein verkar tycka det är normalt, vilket kan ifrågasätta 

hans professionalitet och om det går att lita på honom. Återigen uppstår en förvirring som 

läsaren kantats av i romanen. Det beskrivs också att hon blir mer blek och tappar i vikt, vilket 

också är naturligt enligt Dr Sapirstein. Guy, som borde vara den människa hon kan lita mest 

på tycks också ta mer och mer avstånd från henne. 

Hon blev blek och glåmig och infallen i ansiktet. Hon såg hemsk ut. Men Guy protesterade. 

”Vad pratar du om?” sade han. ”Du ser jättefin ut. Det är den där klippningen som ser hemsk ut 

om du vill veta sanningen, älskling. Det är det största misstag du gjort i ditt liv”. (1967, s. 96). 

Guy avfärdar här att det är onaturligt att bli blek under en graviditet, samtidigt som han säger 

att hon ser hemsk ut i sin nya hårfrisyr. Rosemarys säger att hon mår allt sämre, någonting 

som andra i hennes närhet avfärdar. Ju längre Rosemary är gravid desto mer börjar hon känna 
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sig utanför, det ger en känsla av isolation och hopplöshet. Guys avståndstagande är även en 

ytterligare indikation på att det inte går att lita på honom. Den enda person som sympatiserar 

med Rosemary är Hutch, vid ett besök berättar han bland annat att hon ser blek och mager ut. 

När Hutch fick syn på henne stirrade han och sade: ”Herre gud.” 

”Det är Vidal Sassoon och det är hemskt inne”, sade hon. 

”Vad är det för fel?” sade han. ”Jag menar inte håret.” 

”Ser jag så dålig ut?” […] 

”Du ser hemsk ut” […] (1967, s. 98). 

Hutch förklarar att det inte är normalt att gravida kvinnor ser så bleka ut som Rosemary gör. 

Rosemary verkar inte vilja lyssna på det då hon säger att Dr Sapirstein är en mycket bra 

gynekolog. Under samma träff får Hutch även syn på Rosemarys halsband med tannisrot, som 

hon tidigare fått av Minnie. Han berättar då att han aldrig hört talas om någonting som heter 

tannisrot och att det heller inte ser ut som någon rotsubstans, utan snarare någon form av 

mögel eller svamp. Innan han går berättar han att han ska slå upp vad tannisrot är för 

någonting i uppslagsboken. Det är ingen scen som direkt framkallar någon omedelbar kuslig 

stämning, det som sker är dock en ökad mystik och obehaglig känsla över vad tannisrot 

egentligen är. Tannisroten är också en viktig del av romanen eftersom den till en början 

verkar vara en ört som bringar tur, men när Hutch berättar att det ser ut som mögel eller 

svamp blir den mystisk och underlig. I detta skede börjar också förvirringen mynna ut i 

frustration, då läsaren hela tiden får nya motiv och ledtrådar, men aldrig något svar. 

Samma kväll som Hutch besökt Rosemary ringer han även upp henne och berättar att han 

måste träffa henne. De bestämmer att träffas på förmiddagen dagen därpå, Hutch dyker aldrig 

upp och Rosemary får reda på att han hamnat i koma, (1967, s. 106–109). Här uppstår en 

tydlig riktning mot någonting kusligt, eftersom Hutch så gärna ville träffa henne, men då helt 

plötsligt hamnat i koma. Än en gång blir det dock tvetydigt då förklaringen helt enkelt skulle 

kunna vara att han hamnat i koma på grund av sin höga ålder. Mystiken kring Hutch oväntade 

insjuknande tycks dock Rosemary glömma bort, det beror på att hennes värkar helt plötsligt 

försvinner och hon börjar må bra igen. Liksom Rosemary glömmer bort Hutch gör läsaren 

också det, eftersom man leds in i glädjen av att hon mår bra igen.  

Hutch dör senare och på begravningen får Rosemary en bok som han ville ge till henne. Hon 

får även berättat för sig att namnet på boken är ett anagram. Rosemary skyndar sig hem för att 

lista ut anagrammet. Det är också här som den kanske största skrämmande scenen, efter 

drömmen/våldtäkten, uppstår. Sekvensen är också viktig då de pusselbitar som Rosemary och 
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läsaren fått äntligen faller på plats. Namnet på boken är ”Alla dessa häxor” och sekvensen blir 

skrämmande när Rosemary kommer fram till anagrammet. I boken nämns Steven Marcato, 

djävulsdyrkaren som togs upp tidigt i romanen. Rosemary kommer till slut fram till att Steven 

Marcato är ett anagram av Roman Castavet, hennes granne. Steven Marcato hade en gång bott 

i samma hus och tannisroten var inte någon ört som var bra för graviditeter, utan snarare 

någon slags häxkonst. Liksom Rosemary får en uppenbarelse får också läsaren det, då hennes 

tidigare mående inte var någon paranoia utan den faktiska sanningen. Scenen i romanen bör 

också ses som en vändpunkt då både Rosemary och läsaren kommer till insikt om varför hon 

mått som hon gjorde och vilka hennes grannar är. Anagrammet säkerställer också att romanen 

handlar om skräck av något slag. Tidigare har det kusligaste varit våldtäkten, men nu får 

läsaren även svar på att ockultismen är ett viktigt element.  

Den obehagliga och ovetande känslan som länge existerat i romanen tycks på ett sätt gå mot 

ett ljus då läsaren nu förstår hur det ligger till. Rosemary berättar genast för Guy om hennes 

upptäckt, han avfärdar inte teorin som kanske från början var väntat. Istället tror han på 

henne, men säger istället att det är synd om Roman, då han knappast håller på med häxerier 

längre, (1967, s. 139–140). När hon senare berättar om upptäckten för Dr Sapirstein ger han 

samma förklaring som Guy. Återigen uppstår känslan av paranoia och obehag, som dominerat 

den tidigare delen av romanen. 

Tänk om tannisrot inte alls var tannisrot. Hutch hade ju inte hört talas om det. Tänk om det var – 

det där andra ämnet som han hade strukit under i boken, Djävulssvamp eller vad det hette. Han 

hade sagt till Roman att ha tänkte undersöka saken. Räckte inte det för att göra Roman rädd? 

Och så hade Roman tagit Hutchs ena handske, för besvärjelserna lyckas inte om man inte har en 

av offrets ägodelar!” (1967, s. 154). 

Citatet är en del av Rosemarys tankar om vad som egentligen hänt med Hutch och vad 

tannisrot är. Hon börjar bestämma sig mer och mer för vad som är den riktiga sanningen. 

Återigen skapas en osäkerhet hos läsaren om det verkligen stämmer. Tänker läsaren tillbaka 

på den realistiska miljön som romanen utspelar sig i, samt att det aldrig visats någonting 

övernaturligt förutom i Rosemarys drömmar skulle det fortfarande kunna betyda att hon bara 

är paranoid. Att ingen av personerna i hennes närhet verkar tro på henne, leder också till att 

det skulle kunna förstås som att Rosemary bara är paranoid och att ingenting om ockultismen 

är sant.  

Paranoian, vilket vid det här laget är den mest kusliga känslan i romanen, visar sig även 

fortsätta ända till romanens klimax. Rosemary börjar ana att Guy, Minnie och Roman står i 
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maskopi med varandra då hon bland annat får reda på att Guys konkurrent till en filmroll 

plötsligt blivit blind, vilket hon misstänker de stod bakom, (1967, s. 156–157). Återigen får 

läsaren inte se att det sker, därför kan det heller inte avgöras att det skulle vara sanning. Strax 

därefter får Rosemary även reda på att Dr Sapirstein burit ett tannisrot-halsband, vilket får 

henne att starkt misstänka att även han är i maskopi, (1967, s. 158–159). 

Med Hutchs död har Rosemary nu ingen att vända sig till, det upplevs nästan som att hon är 

fångad i en storstadslabyrint där ingen utväg finns. Slutligen bestämmer hon sig för att ringa 

en annan gynekolog, Dr Hill, som hon också får träffa. Oväntat beslutar Rosemary sig för att 

berätta för Dr Hill om konspirationen. Än en gång börjar berättelsen gå mot en ljusare 

vändning, vilket dock inte ska visa sig vara sant, för faktum är att också Dr Hill är i maskopi 

med Castavet, Sapirstein och Guy.  

I samma sekvens som Rosemary samtalar med Dr Hill får vi ta del av en av hennes drömmar, 

som alla andra gånger stått för ett dåligt omen. 

Hon bodde med Brian och Dodie i en stor modern villa i Los Angeles och Andy hade just börjat 

prata (fastän han bara var fyra månader gammal) när Dr Hill tittade in. Hon var tillbaka i hans 

undersökningsrum och låg på schäslongen i den luftkonditionerade svalkan. Hon skylde ögonen 

med handen och log mot honom. ”Jag har sovit”, sade hon. Han öppnade dörren på vid gavel 

och tog några steg tillbaka. Dr Sapirstein och Guy kom in. (1967, s. 165). 

Dr Sapirstein och Guy tvingar Rosemary till att förlösa barnet i hennes lägenhet. Dagen därpå 

får hon berättat för sig att barnet dött. Rosemary som fortfarande tror på häxeriet tror att de 

tagit barnet, hon tvingas också ligga kvar i sängen. Frustrationen över situationen börjar växa 

samtidigt som den kusliga känslan har etsat sig fast då det fortfarande inte kan avgöras om 

Rosemary har rätt eller fel.  

Det är först i det allra sista kapitlet som mysteriet får en lösning. Rosemary tar sig in i 

Romans och Minnies lägenhet, väl där inne möts hon av tavlor som vid tidigare besök varit 

nedtagna. ”Över kuriosakabinettet hängde en liten men intensiv oljemålning av en brinnande 

kyrka […] Var hade hon sett detta? En brinnande kyrka... I drömmen. […] Med denna 

brinnande kyrka.” (1967, s. 182–183). I den dröm där Rosemary misstänkte att hon blev 

våldtagen förekom en balsal, de målningar som finns i Roman och Minnies lägenhet är också 

mycket lika de fragment som förekom i drömmarna. Här blir det tydligt att det faktiskt inte 

var en mardröm, utan en våldtäkt, och att Rosemary haft rätt hela tiden.  
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Till slut kommer Rosemary in i en stor sal med ”häxcirkeln”, hon får även syn på en svart 

babykorg med upp-och-ner-vänt krucifix. Krucifixet ovanför den svarta babykorgen visar 

också att de sysslat med ockultism, vilket ger en ytterligare kuslig känsla. Här handlar det 

dock inte längre om någonting obehagligt på ett suggestivt sätt, för nu har både läsaren och 

Rosemary löst det mysterium som dominerat romanen.  

Hon sträckte fram handen för att ta upp honom. Han putade med munnen och slog upp ögonen 

och såg på henne. Hans ögon var gyllengula, alltigenom gyllengula, utan vare sig vita eller iris. 

”Vad har ni gjort med hans ögon?” […] ”Han har sin fars ögon”, sade Roman. (1967, s. 185). 

Här får läsaren en ytterligare förklaring om vad som egentligen hände under barnnatten. Det 

var aldrig Guy som var pappan, istället hade Rosemary fött Satans barn. Det här är även en 

skrämmande sekvens om man tänker tillbaka på Rosemarys dröm om att få barn, men 

samtidigt den rädsla som växt utav ovetskapen om vad som egentligen hänt under barnnatten. 

I rummet förekommer även en karaktär, Argyron Stravropoulus, som är märkligt beskriven. 

Inte att han har fysiska beskrivningar som avviker från normen, utan det är snarare de övriga 

personernas fascination för honom som väcker misstankar. Det ges ingen riktigt förklaring till 

vem han är, men av situationen och allting som har hänt så verkar det som att han är Satan 

själv. Rosemary tänker för en stund döda barnet och även ta sitt eget liv, men på grund av 

hennes starka tro till katolicismen bestämmer hon sig för att inte göra det.  

”Vagga honom”, sade Roman till Rosemary och log. Han förde korset fram och tillbaka mot 

henne. Hon stod stilla och såg på honom. ”Du försöker få mig att bli hans mor”, sade hon. ”Är 

du inte hans mor då?”, sade Roman. (1967, s. 190). 

Rosemary beslutar sig för att gå fram till barnet och vagga honom, hon tycker heller inte att 

ögonen längre är skrämmande. Trots att barnet är Satans barn kan hon inte lämna ifrån sig det 

för det är även hennes barn. Hon tänker att barnet fortfarande inte behöver vara ont eftersom 

det har hennes goda sida, (1967, s. 191). Rosemary börjar även prata med barnet om dennes 

namn och deras framtid tillsammans, romanen tar sedan slut.  

Slutet är på sätt och vis inget ovanligt slut för skräckromaner. Rosemary lyckas inte ta sig ur 

situationen och skapar heller därför inte på det sättet ett lyckligt slut. Däremot finns det en 

viss lycka i att Rosemary till slut får vara tillsammans med sitt barn, även om det är kusligt att 

hon fött Satans barn. Det är dock graviditeten som ger den stora kusliga känslan, då Rosemary 

först misstänkt att hon blivit våldtagen, för att sedan inte ha någon att lita på. Det är även med 

graviditeten som den smygande, ovetande och olustiga känslan växer fram. Detta har Levin 

skapat genom att aldrig visa någonting förrän i det sista kapitlet, allt läsaren får se tidigare har 
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endast skett i Rosemarys drömmar. Därför har det också lett till en paranoia om vad som är 

sant och falskt samt känslor av suggestion, obehag och kuslighet.  

2.1.5 Den tilltagande ensamheten 

Ensamheten är en viktig del i romanen då den bygger upp mycket av de obehagliga och 

instängda känslorna. Det är tydligt att Levin arbetat med detta tema för att dels göra romanen 

obehaglig, men också för att framhäva paranoian och förvirringen som jag tidigare beskrivit. 

Ofta går ensamheten också hand i hand med ett mönster av döden. Eftersom det här kapitlet 

snarare handlar om att synliggöra ett mönster och inte peka ut specifika företeelser ur 

romanen har jag valt att endast behandla det under analysen om romanen. Den tilltagande 

ensamheten är också ett återkommande tema i Polanskis filmatisering och har heller inga 

direkta skillnader i hur den uppfattas. 

För att förstå fenomenenet är det enklast att beskriva det ur ett kronologiskt perspektiv. Den 

första person som Rosemary börjar lära känna, och senare blir vän med är hennes granne 

Terry. Till sin nya vän känner hon en stark tillit då hon nu vågar gå ner till tvättstugan i 

källaren, (tidigare var hon rädd för den). Tilliten blir här ett viktigt begrepp för att förstå hur 

den tilltagande ensamheten ter sig. Något senare i romanen dör Terry hastigt, genom att hon 

ramlat eller hoppat ut genom ett fönster, en förklaring ges aldrig utan förstås av läsaren under 

senare läsning. Terrys död känns olustig då den kommer tvärt, för Rosemary betyder det att 

hon förlorat en vän som hon kände tillit till. Det uppstår även en sorts kuslig känsla över 

dödsfallet eftersom det till en början känns oförklarligt, Rosemary förstår inte varför Terry 

skulle ta sitt eget liv, men samtidigt väcks heller inga misstankar om att ett mord skulle 

begåtts, (1967, s. 33–34). Terry är alltså den första person som lämnar Rosemary och är ett 

tidigt exempel på ensamheten.  

Efter barnnatten börjar Rosemary känna misstro till Guy, vilket beror på hennes oförståelse 

om vad som egentligen hände den natten. Misstron leder även till att deras relation inte blir 

som den en gång var, detta har jag även belyst under tidigare kapitel. När Rosemary känner 

att hon inte längre kan lita på Guy, den person som står henne närmast, tilltar återigen den 

isolerade och ensamma känslan. Det är även under denna tid som Guy börjar umgås med 

paret Castavet. Rosemary har egentligen ingenting emot paret men tycker det är konstigt 

varför de ständigt ska umgås med dem då de känns så pass märkliga. För Rosemary betyder 

det ett ytterligare steg i den tilltagande ensamheten då Guy nu börjar bygga starkare 

vänskapsband med dem, samtidigt som han umgås mindre med henne.  
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Ju längre graviditeten går, desto sämre mår Rosemary, någonting som hennes vän Hutch 

lägger märke till. Hutch som är en god vän till henne börjar genast oroa sig för henne, det 

dröjer dock inte länge förrän han plötsligt hamnar i koma och senare dör. För Rosemary 

betyder det att ytterligare en person hon kunnat lita på nu lämnat henne. Ensamheten känns nu 

mer tilltagande och hon börjar isolera sig alltmer. När Rosemary får reda på historien om 

Marcato känner hon att inte längre kan lita på Guy eller paret Castavet, inte heller Dr 

Sapirsten. Hennes sista försök till att förändra den rådande situationen är att besöka Dr Hill, 

det ska dock visa sig att han också är i maskopi med Castavet och Guy. Med detta svek är 

isolationen total, då hon nu inte har någon att vända sig till. Situationen skulle kunna jämföras 

med den i Franz Kafkas Processen, då den hjälplösa känslan överlappar till någonting olustigt 

och obehagligt. Det bör också klargöras att ensamheten och isolationen bidrar till paranoian 

Rosemary upplever. Från Levins sida skulle det också kunna vara ett grepp som leder till att 

protagonisten står ensam med sina val. 

2.2 Roman Polanskis Rosemarys Baby 

2.2.1 Tid och miljö 

Polanskis Rosemarys Baby utspelar sig under samma tid som Levins roman. Filmen är också 

väldigt trogen romanen i miljöskildringarna. Det är även tydligt att Polanski likaväl som 

Levin har använt miljön som syfte till att få en bild av realism och inte någonting 

skrämmande och obehagligt.  

Den inleder med en panoramabild över New York och byter sedan fokus till huset Bramford. 

Att Polanski valt att illustrera miljön på ett liknande sätt som Levin visar att han varit väldigt 

trogen många delar av romanen i filmatiseringen. Som jag skrev i kapitlet om Levins 

Rosemarys Baby har namnet Bramford också en viss effekt som indikerar att berättelsen kan 

anas handla om någonting kusligt. Det visar också varför Polanski valt att kopiera många av 

Levins miljöbeskrivningar rakt av. Redan i första scenen har Polanski även använt sig av 

musik, det som spelas är en vaggvisa med en kvinna som nynnar. Inledningsmusik är 

ingenting ovanligt för filmer men samtidigt indikerar det att många av de effekter Polanski 

vill uppnå bygger på just ljud och musik. Mer om detta kommer jag skriva i ett senare kapitel. 

Som sades är huset Bramford väldigt troget beskrivningen i boken då det sticker ut från den 

typiska staden New York. I filmen framkommer det tidigt att personen som tidigare bott i 

lägenheten dött, detta sker något senare i romanen. Det är heller inte särskilt mycket dialog 

innan det vilket gör att tittaren redan tidigt börjar tänka på temat ”döden”, vilket i sin tur leder 
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till en omedelbar obehaglig stämning. Som skrevs är miljön väldigt liknande den som målas 

upp i romanen, i Levins version sker dock inte några upprepningar av hur miljön ser ut, i 

Polanskis version sker sådana upprepningar hela tiden, eftersom vi ständigt ser det framför 

oss genom film.  

I filmen är det också ett större fokus på huset Bramford, till exempel är många av scenerna 

där Rosemary rör sig i staden borttagna. En tidig scen där Rosemary och Guy äter lunch i 

romanen är borttagen, lika så scenen där Rosemary åker för att se Guys föreställning. Även 

scenen där Rosemary åker ut till Hutchs stuga är borttagen, som också är en viktig del i 

romanen. Valet av att plocka bort scener där Rosemary rör sig utanför lägenheten kan vara en 

teknik från Polanski som går ut på att väcka känslor som isolation och ensamhet. Den 

isolerande känslan gör också att Rosemary känns mycket mer inlåst då hon helt enkelt 

befinner sig i lägenheten hela tiden. Väl i lägenheten tillkommer heller inga bilder ut mot 

staden från fönstren, vilket också gör att känslan blir mer isolerad. Ibland känns det nästan 

som att lägenheten är Rosemarys värld och universum. Att plocka bort scener utanför 

lägenheten är synnerligen effektivt för att framhäva en isolering och en ensamhet.  

2.2.2 Personteckningen 

Karaktärsbeskrivningarna i filmen har både likheter och skillnader i jämförelse med romanen. 

Som jag skrev i delen om Levins Rosemarys Baby finns det en poäng med att beskriva 

karaktärerna som vanliga människor, Polanski använder samma teknik, även om det finns en 

del skillnader.  

Den största skillnaden är hur Mr Micklas beskrivs i filmen, för det första heter han nu inte Mr 

Micklas utan istället Mr Nicklas, han har också fingrar, någonting som han inte har i romanen. 

Varför Polanski valt att göra dessa skillnader är emellertid svårt att förstå, kanske ville han 

göra Mr Micklas mer naturlig och alldaglig genom att ändra namnet till ett vanligare namn 

och låta honom ha fingrar. Skulle detta vara förklaringen tvättar det bort den kusliga känslan 

som kan uppfattas om Mr Micklas i romanen. Då Rosemarys Baby faktiskt är en skräckfilm 

kan naturliga karaktärsbeskrivningar tona ner den omedelbara makabra skräcken samtidigt 

som den ökar suggestioner och olustiga känslor. Det skulle också vara ett rimligt antagande 

eftersom mycket av filmen bygger på att beskriva vanliga människor för att gränsen mellan 

det goda och det onda ska suddas ut.  

Terry som är med ett flertal scener i romanen är endast med i en scen i filmen innan hon hittas 

död. Egentligen går inga viktiga nyckelscener förlorade, däremot får inte Rosemarys och 
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hennes vänskap lika stort uttryck, vilket leder till att hennes död inte känns lika emotionell. I 

romanen verkar det som att Terry blir Rosemarys enda riktiga vän i det nya huset, medan hon 

endast uppfattas som en bekant i filmen.  

Paret Castavet är likartat beskrivna i filmen förutom att Minnie står för en slags komedi. 

Många av de scener hon är med i kan nästan anses som komiska då hon känns så annorlunda 

mot resterande karaktärer. Sättet hon pratar och rör sig på, samt vissa av hennes repliker är 

ofta väldigt komiska. Mia Farrow som spelar Rosemary har i en intervju sagt att Ruth Gordon 

(Minnie) improviserade mycket för att försöka få sin karaktär rolig och konstig, samtidigt som 

hon fortfarande var kuslig, (Roman Polanski on Rosemary’s Baby, 2014). Kanske var syftet 

med det komiska inslaget att göra filmens klimax mer chockerande, Minnie är trots allt en av 

antagonisterna.  

2.2.3 Drömmarna 

Drömsekvenserna i filmen är liksom miljön trogna romanen. Drömmarna är också de kanske 

mest skrämmande i hela filmen, samtidigt som de bjuder på någonting övernaturligt. Liksom 

Levin använder Polanski drömmarna som en effekt för att sudda ut gränsen mellan fantasi och 

realism, vilket syns redan tidigt.  

Den första drömmen klockar in redan vid 19 minuter och inleds direkt efter Terrys död. 

Drömmen är intressant att analysera i förhållande till hur Polanski filmat den. I romanen får vi 

endast reda på att Rosemary sover och drömmer, i filmen får vi dock se Rosemary öppna 

ögonen ett par gånger vilket istället indikerar ett slags halvsovande. Det leder också till att 

scenen kan ses som antingen en dröm eller Rosemarys tänkande. Liksom Valerius (2005, s. 

123–124) skriver används även en hel del fokusskiften i kameraarbetet under drömsekvensen. 

Tidigare har filmen tydligt följt Rosemarys perspektiv, men nu hoppar istället kameran med 

fokusskiften och snabba klippningar. Som Valerius (Ibid, s. 123–124) skriver leder det också 

till att det uppstår en förvirring då åskådaren helt enkelt inte hinner uppfatta vad som händer.  

Scenen är också konstig i den bemärkelsen att den skiljer sig så mycket från det som tidigare 

hänt i filmen. Drömmen är väldigt trogen romanen, dock gör Polanski några ytterligare 

effekter som förstärker den kusliga känslan. Till exempel är nunnans röst väldigt diffus, 

samtidigt som den även är fördröjd. I bakgrunden kan också Rosemarys sovrumsklocka höras 

genom hela drömmen, vilket ger en ytterligare indikation på att det kan vara både dröm och 

hennes tankar. I slutet får vi även se Rosemary ligga i sängen med ögonen öppna samtidigt 

som hon pratar med nunnan, (Polanski, 1968, 19:21-20:15). 
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Den andra drömmen, där Rosemary blir våldtagen är också väldigt trogen romanen. Här har 

Rosemary återigen ögonen öppna, vilket indikerar att hon fortfarande skulle vara vaken, eller 

åtminstone vid medvetande. Det monster som beskrivs i romanen existerar även i filmen, 

bland annat har det fysiska attribut som inte är mänskliga och ska således ses som någonting 

övernaturligt. Scenen är också den mest skrämmande i hela filmen, både på grund av det som 

sker i drömmen och den surrealistiska känsla som Polanski gör genom kameraarbete och 

musik.  

Scenen går också att tolka på två olika sätt, det första är att det bara varit Rosemarys dröm, 

medan det andra är att det faktiskt skett en våldtäkt. Det finns indikationer på att det faktiskt 

skett en våldtäkt, det första är den efterrätt som Guy och Rosemary får av Minnie. Det visas 

aldrig att det skulle ligga någon slags drog eller sömnpiller i hennes glas men hon säger att 

den smakar bittert. Studeras efterrätterna noga syns det att Guys efterrätt är chokladfärgad 

medan Rosemarys efterrätt är vaniljfärgad, vilket betyder att Guy vetat om vilken det låg 

droger i. Detta är dock väldigt lätt att missa då efterrätten endast visas under några sekunder. 

Färgerna på efterrätterna är ingenting som beskrivs i romanen, vilket indikerar att det var ett 

medvetet val av Polanski för att ge åskådaren ytterligare ledtrådar till vad som ska ske. Den 

andra indikationen på våldtäkten är de rivmärken Rosemary har morgonen efter, här ger Guy 

samma förklaring som i romanen, alltså att han inte ville missa barnnatten. Än en gång kan ett 

hastigt perspektivbyte och snabba klippningar synas i kameraarbetet, vilket bidrar till 

förvirring, som Valerius (2005, s. 123–124) skriver.  

Förhåller man sig till att filmen spelades in 1968 och är en Hollywood-film kan våldtäkten ses 

som synnerligen brutal då det under den tiden inte var vanligt med sådana scener för en 

storfilm. Att chocka och skrämma upp åskådaren på ett sådant vis kan ses som ett sätt från 

Polanskis sida att provocera och på så sätt skapa en scen som inte är lik någonting som 

tidigare visats. Som Valerius (Ibid, s. 118) skriver var även graviditets-och abortfrågor heta 

under 1960-talet, vilket kan ha gett Polanski en anledning till att provocera ytterligare.  

2.2.4 Graviditeten och paranoian 

Det syns att Polanski arbetar med att det ska kännas som att graviditeten leder till suggestiva 

känslor, paranoia och ångest. Paranoian som kommer med graviditeten är likande som i 

romanen, alltså den del som framkallar de mest suggestiva känslorna. I romanen framkallades 

känslorna genom text och ord, där berättelsen långsamt kom fram till klimaxen. Filmen är 136 

minuter och fasen där vi får följa Rosemarys graviditet startar när 87 minuter återstår, vilket 

betyder att tempot fram till filmens klimax är mycket högre jämfört med romanen.  
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Hur Polanski gjorde för att framkalla paranoia och ångest var inte bara genom berättande och 

olika filmtekniker, han försökte också skapa effekterna utanför scenen. Till exempel har Mia 

Farrow berättat i dokumentären Roman Polanski on Rosemary’s Baby (2014) att många av 

hennes reaktioner var genuina, bland annat berodde det på den turordning Polanski valde att 

filma scenerna samt det faktum att Mia Farrow var katolik. Både romanen och filmen har som 

sagt ett stort fokus på katolicism och satanism, vilket ledde till att hon kände en rädsla för 

många av de scener hon skulle medverka i. Hon var även vegetarian under den tiden som 

filmen spelades in, men valde ändå att äta riktigt rått kött i en scen. Detta är ingenting 

åskådaren kan se med blotta ögat, men är man medveten om dessa fenomen skapar det också 

en förståelse för hur Polanski gick till väga för att skapa genuina reaktioner och känslor i 

filmen. Scenen där Rosemary går över gatan är även den improviserad, vilket betyder att 

trafikanternas reaktion till att hon korsade gatan var genuina, den finns förövrigt heller inte 

med i romanen (1968, 1:36:27-1:36:45). Det finns alltså en betydelsefullhet av att förstå att 

den stress och rädsla Mia Farrow visar upp faktiskt var hennes riktiga känslor och inte bara 

hennes skådespel. Detta ökar också förståelsen för hur Polanski lyckas bygga upp den kusliga 

stämningen och känslorna från scenen där våldtäkten äger rum fram till filmens klimax.  

Som jag nämnde i kapitlet ”tid och miljö” har ett par scener tagits bort, till exempel där 

Rosemary besöker Guys föreställning och när hon åker till Hutchs stuga. Det rör sig alltså om 

scener där Rosemary rör sig utanför lägenheten, nog existerar sådana fortfarande, men inte i 

samma utsträckning som i romanen. Det gör att filmen får en mer isolerad känsla, då vi ofta 

får följa Rosemary ensam i sin lägenhet. Trots att hon lever och bor i en storstad uppfattas det 

som att hon känner en ensamhet, vilket adderar till de suggestiva känslorna då hon står ensam 

mot framtida skeenden. Att Rosemary ofta rör sig i lägenheten kan den ibland uppfattas som 

hennes värld och universum, eftersom den världen är så liten leder det även till att den 

nästintill blir klaustrofobisk. Klaustrofobin adderar naturligtvis också till isolationen och 

känslor av obehag och paranoia.  

I romanen reser Rosemary till Hutchs stuga för att komma till klarhet över sin relation till 

Guy, den är också viktig för att förstå hur deras relation utvecklas. Som sades finns inte den 

scenen med i filmen. En annan borttagen scen är den när Rosemary är på Hutch begravning. I 

filmen anländer hon först när den är slut och får sedan boken ”Alla dessa häxor” av hans 

väninna. Detta kan också vara ett tecken på att Polanski ville lägga större fokus på just 

Rosemary och hennes känslor. I romanen kan det kännas som att det sker väldigt mycket i 

berättelsen med sådana scener. Polanskis filmatisering blir istället en rakare berättelse med ett 
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tydligt mål samtidigt som han lyckas hålla kvar, och vid vissa tillfällen stärka, olika 

stämningar och känslor av kuslighet och obehag.  

På tal om ”Alla dessa häxor” är scenen där Rosemary öppnar boken en av de mest kusliga. I 

romanen innehåller den ingen dialog, istället beskriver texten vad som sker samt Rosemarys 

tankar. Eftersom filmen inte använder någon berättarröst behöver den istället förlita sig på 

bakgrundsljud och Rosemarys kroppsspråk. Till exempel syns det att Rosemary är uppenbart 

chockad på grund av upptäckten. Här använder Polanski sig också av musik som hjälper 

åskådaren att förstå Rosemarys känslor samtidigt som den ger en skrämmande effekt. 

Musiken tonas långsamt upp, samtidigt som den går över till snabbare takt, till slut avslutas 

den med ett fiolgnissel när både Rosemary och åskådaren får reda på filmens stora vändning, 

alltså hur namnet Roman Castavet är ett anagram Steven Marcato.  

2.2.5 Bakgrundsljud och musik 

Även om Polanskis filmatisering är trogen Levins roman märks det att han inte bara arbetat 

med att göra en överföring från text till film för att framkalla känslor, utan han har också 

arbetat med effekter som inte kan existera i romaner. Musiken är ett viktigt element och 

framkallar skräcken ännu mer, till exempel i den scen där Rosemary äter rått kött, (1968, 

1:14:25-1:14:51). Det finns även scener där vi får följa henne som är helt tysta. Till exempel 

får vi se Rosemary sittande vid matbordet utan dialog och bakgrundsmusik, strax efter att Guy 

berättat om barnnatten, (1968, 50:13–50:16). Att scenen är helt tyst bidrar till en slags ångest 

hos åskådaren, även om scenen är väldigt kort känns den lång och blir nästan frustrerande, då 

åskådaren vill ha svar på det som skett. Det syns att den ångest, paranoia och förvirring som 

Levin framställer i ord ofta framförs med hjälp av ljud i Polanskis filmatisering.  

Jag har i tidigare kapitel varit inne på en del scener där ljudet blir viktigt för spänningen, till 

exempel den tickande klockan i våldtäktsscenen och tempoökningen i musiken när Rosemary 

läser från ”Alla dessa häxor”. En annan scen där musiken tydligt illustrerar Rosemarys 

känslor är den när hon står i en telefonkiosk och hon tror sig se Roman Castavet. När hon 

vänder sig mot kameran syns det att hon är tydligt chockad, samtidigt som ett störande ljud 

hörs, som också implementerar hennes chock och rädsla, (1968, 1:42:21-1:46:39). Intressant 

med denna scen är också att Rosemarys reaktion var genuin, då Mia Farrow trodde att 

skådespelaren som spelade Roman Castavet stod utanför telefonkiosken, (Roman Polanski on 

Rosemary’s Baby, 2014). 
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Det är mot slutet som det blir allra tydligast hur ljudet framhäver kusliga och obehagliga 

känslor. När Rosemary tvingats förlösa barnet i sitt hem går filmen mot sin klimax, det är 

även här som det kanske blir mest spänningsfyllt. Det tycks som om Rosemary tvingas ligga i 

sängen i flera dagar efter förlossningen, i romanen får vi där följa både berättaren och hennes 

tankar, vilket gör att spänningen kan hållas kvar. Eftersom filmen inte innehåller några av 

hennes tankar skulle dessa scener kunna riskera att bli tråkiga eftersom det egentligen inte 

händer så mycket. Det Polanski gör för att hålla kvar den spänning som han tidigare byggt 

upp är att filma utan bakgrundsmusik eller ljud, vilket ökar känslan av någonting okänt 

eftersom vi inte får något förklarat för oss genom några utdragna dialoger eller 

spänningsmusik. Visserligen innehåller scenen ett par kortare dialoger men utöver det är 

scenerna tysta, vilket resulterar i en förståelse för att scenerna håller på över en längre tid, 

samtidigt som det också ökar den ensamma och isolerade känslan, vilket i sin tur mynnar ut i 

en ökad spänning och obehaglig känsla.  

När Rosemary senare hör barnet skrika och börjar leta efter en väg till Castavets lägenhet får 

vi också se hur Polanski arbetat med ljud vid scener som är utan dialog. När hon är i 

lägenheten, som nästan förvandlats till en labyrint på grund av den olustiga och kusliga 

stämningen som byggts upp används återigen ljud för att öka scenens tempo. Först innehåller 

scenen musik som indikerar den stress som Rosemary upplever, hon gömmer sig sedan när 

Guy kommer in i rummet. Här blir det helt tyst, vilket visar att Polanski vill få åskådaren att 

reagera som Rosemary, (när hon tvingas gömma sig, måste vi också vara tysta, därför blir 

scenen tyst).  

2.2.6 Det visuella – filmtekniker och symbolik 

Någonting bör också sägas om hur Polanski valt att arbeta med det visuella då många av 

filmens stämningar bygger på detta. Precis som ljudet fungerar också det visuella som 

element för att framhäva den ångest, paranoia och kuslighet som Levin framställer genom 

texten. Studeras det visuella syns även mycket symbolik, som jag menar är en viktig och 

ibland central del i filmatiseringen. Symboliken kommer dels fram genom valet av kläder och 

dels hur olika objekt kan tolkas och uppfattas. För att inte bli för långrandig har jag valt ut de 

mest tydliga och intressanta delarna som berör känslor, stämningar och symbolik genom 

visualiseringar.  

Scenen där Rosemary korsar gatan, som jag beskrivit tidigare, använder Polanski en 

handkamera vilket gör att bilden känns skakig, det leder att scenen blir mer realistisk och att 

det känns som att åskådaren är ”där” när det sker. Den realistiska känslan gör också att allting 
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känns mer påtagligt, helt plötsligt följer vi inte Rosemary utan är istället ”med” henne. Scenen 

är egentligen ingen nyckelscen för själva berättandet, men att Polanski väljer att använda 

speciella tekniker i små och korta scener visar att hans perfektionism i kameraarbetet är 

effektivt för att framhäva olika känslor. 

När Rosemary är hos Dr Hill kan en annan filmteknik synas som adderar till den skrämmande 

känslan. När Dr Sapirstein och Guy kommer in i rummet är scenen filmad med Rosemary 

sittandes på soffan medan resterande står upp, riktade mot henne, (1968, 1:52:10-1:53:02). 

Detta gör att Rosemary uppfattas som underlägsen mot de människor som är där. Här kommer 

även en tydlig symbolik in då valet av kläder kan symbolisera underlägsenhet eftersom 

Rosemary bär vit klänning medan Dr Sapirstein har svart kostym. I en sådan klassisk tolkning 

skulle det vita stå för oskuldsfullhet medan det svarta skulle stå för makt. Filmtekniken 

tillsammans med symboliken i färgerna adderar till det kusliga eftersom det är element som 

uppfattas i det undermedvetna, och inte element som är ute efter att chocka åskådaren. Att 

filma karaktärer där den ena karaktären tittar upp mot den andra är egentligen inte en ovanlig 

teknik, trots det är den väldigt effektfull när tillfällen ges. Symbolik är också vanligt 

förekommande i filmer, men gör likaväl som det visuella att känslor väcks hos åskådaren, 

ibland i det medvetna och ibland i det undermedvetna. Scenerna tycks också ha en mörkare 

ton rent visuellt. När Dr Sapirstein och Guy kommer för att hämta Rosemary är det kväll, 

vilket betyder att ljussättningen är mörkare både utom-och inomhus. Det tillkommer tidigare 

scener som är filmade på kvällen och natten, men just denna scen adderar en mörkare 

stämning med anledning av det som sker.  

Mörkret blir även viktigt i scenen där Rosemary, i slutet av filmen, letar efter barnet i 

lägenheten. Jag skrev tidigare att ljudet var en viktig del av den scenen och adderas Polanskis 

arbete med det visuella blir den desto mer obehaglig och kuslig. Även i denna scen är 

ljussättningen väldigt mörk och när Rosemary går runt i lägenheten bildas en påtaglig känsla 

av kuslighet, på grund av att det helt enkelt är svårt att se vad som sker med blotta ögat. Den 

mörka ljussättningen leder också till att lägenheten blir labyrintisk. Tillsammans med den 

mörka ljussättningen och valet av ljud så växer en tilltagande känsla av obehag, särskilt i 

scenen när Rosemary gömmer sig för Guy. Det är mörkt och ljudet är tyst, det skulle närmast 

kunna liknas med att ett barn gömmer sig för ”monstret under sängen”. Det går varken att se 

eller höra någonting, men det finns en vetskap om att någonting hemskt kan ske.  

Filmens allra sista scen är en visuell smällkaramell på grund av de olika filmtekniker och 

symboler som Polanski använder. Den scen jag syftar på är den när Rosemary tar sig till 
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Castavets lägenhet och avslöjar deras komplott mot henne. Scenen inleds med att Rosemary 

tittar in i lägenheten med hjälp av nyckelhålet i dörren. Från hennes och åskådarens synvinkel 

är rummet som hon står i mörkt, medan det hon tittar in i är upplyst, (1968, 2:06:50-2:07:07). 

På grund av det som komma skall skulle det nästan kunna ses som en synonym för porten till 

helvetet, adderas katolicismen som är en viktig beståndsdel för hela filmen, blir en sådan 

koppling inte helt otänkbar. När Rosemary slutligen går i Castavets lägenhet är tavlor det 

första hon får se, återigen kan hennes maktlöshet ses då hon tittar upp mot dem, alltså som i 

scenen där Dr Sapirstein och Guy kommer för att hämta henne tidigare i filmen. Den första 

tavlan visar en brinnande kyrka medan den andra är Francisco Goyas målning ”The Witches 

Sabbath”. Tavlorna ger en stark känsla av obehag och kuslighet på grund av deras mörka och 

gotiska motiv. Liksom kikhålet till ”helvetet” kan också tavlorna stå för en liknande metafor, 

då de visar häxor och en brinnande kyrka. Den sista och kanske starkaste symboliken är det 

vita nattlinne och blå kofta som Rosemary bär under den sista scenen, som jag menar är en 

referens till jungfru Maria. I en tidig scen ser hon en miniatyr av jungfru Maria som bär 

likadana kläder som Rosemary nu har på sig, (1968, 1:12:33-1:12:50). Detta är heller inte 

någonting som framkommer i romanen, vilket leder till att Polanskis val av symbolik kan ses 

som en starkare koppling till katolicism och satanism. Det ska heller inte glömmas bort att 

namnet Rosemary kan vara en referens till jungfru Maria, (Rose-Mary = Saint Mary). Att 

Polanski valt att arbeta mer med religion kan ses som en starkare kuslighet för berättelsen, 

inte minst blir den mer dagsaktuell för sin tid. Bland annat så var abort och graviditet ett ämne 

som debatterades under 1960-talet av bland annat religiösa, som Valerius (2005, s. 118) 

skriver. Ur den kontexten blir Polanskis val av att stärka temat om religion både provokativ 

och mer kuslig, då den berörde aktuella samhällsfrågor. 

Det allra sista jag valt att belysa är filmens final, den inleds med att Rosemary kommer in 

Castavets vardagsrum där de, Guy och flera andra är samlade runt en svart barnsäng med upp 

och ner vänt krucifix. Här avtar spänningen en aning, det påverkar egentligen inte filmen 

negativt, då Rosemary nu avslöjat det mysterium hon kantats av under hela berättelsen. Detta 

borde ge både henne och åskådaren en suck av lättnad, men hennes strävan efter att få se 

barnet gör scenen fortfarande kuslig, då hon inte vet vad som väntar.  

När Rosemary till slut kommer fram till barnet bryts perspektivet där åskådaren endast fått se 

det hon ser. Rosemary ser barnet och får en stor chock, som stärks av ett kusligt ljud som 

nästintill framkallar rysningar. Åskådaren får dock aldrig se barnet, istället kan vi endast 

skapa oss en egen uppfattning om hur barnet ser ut och vad det egentligen är för något som 
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ligger där. Polanski har även tagit bort när Rosemary pratar till barnet, vilket gör att åskådaren 

är ovetande om vad hennes avsikt är, istället tonas ljudet över till den vaggvisa som hördes i 

början och eftertexterna börjar rulla. Polanski lämnar alltså ute mer av förklaringarna än vad 

Levin gör. Detta leder till att filmens slut blir mer öppet för tolkning. I Levins roman verkar 

det som att Rosemary erkänner sig som barnets mamma. I Polanskis filmatisering vet vi inte 

vad hennes motiv är innan eftertexterna börjar rulla, och slutet blir nästintill cliffhanger-artat. 

Att filmen inte får ett riktigt avslut är också en mästerlig teknik av Polanski då det slutar med 

att åskådaren fortfarande känner samma paranoia, förvirring och obehag som existerat under 

hela filmen. 
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3. Slutsatser 
Det är tydligt att Polanskis filmatisering är väldigt trogen Levins roman. Ibland ser det nästan 

ut som att en del scener och händelser i filmen är tagna rakt av från ursprungsversionen. Det 

råder inga tvivel om att Polanski följer Levin troget i storyn, däremot kan också slutsatsen 

dras att filmen komprimerats en aning. Till exempel finns inte kapitlet där Rosemary reser till 

Hutchs stuga med i filmen, sedan kommer heller inte vissa karaktärer till lika stort uttryck i 

filmatiseringen. Som Scoville (1969) skriver befinner sig det goda och det onda i romanen 

ständigt i en gråzon. Samtidigt framkommer inga konkreta övernaturliga fenomen, vilket leder 

till att romanen får en psykologisk nyans (Scoville, 1969, s. 673–674). Även om Scoville 

endast analyserat romanen skulle hans argument också kunna appliceras på filmatiseringen, 

då filmen också bygger på att framkalla skräck genom psykologiska aspekter. Sullivan, 

Greenberg och Landau (2009) har endast analyserat filmen, men nämner att mycket av 

skräcken framhävs genom den ångest och paranoia som Rosemary upplever, (Sullivan, 

Greenberg & Landau, 2009, s. 191–192), vilket kan liknas med Scovilles argument om hur de 

psykologiska aspekterna framkallar skräck i romanen. Detta visar också att filmatiseringen är 

trogen till romanen och att Polanski arbetat med liknande aspekter som Levin för att framkalla 

olika skräckeffekter.  

En annan slutsats som kan dras är att katolicismen framhävs tydligare i filmatiseringen. Bland 

annat blir det mer påtaglig genom vissa scener och genom symbolik, till exempel referensen 

till Jungfru Maria och hennes klänning. Ingen av forskarna nämner att katolicismen framhävs 

mer i Polanskis version. Valerius (2005) nämner dock att frågor om abort var heta under 

1960-talet och diskuterades bland annat av religiösa rörelser, (Valerius, 2005, s. 118). 

Valerius argument visar på något sätt inte att detta skulle betyda att katolicismen skulle 

framhävas mer i filmatiseringen. Däremot skulle en anledning till att Polanski valde att arbeta 

mer med katolicismen kunna bero på att han tog större ställning till abortfrågor och religiösa 

rörelser mer än vad Levin gjorde. Att Polanski arbetade mer med katolicismen kan också varit 

ett motiv till att skräckeffekterna skulle röra sig mer kring religion.  

Sammanfattningsvis är de tydligaste slutsatserna att Polanski troget följt Levin i Rosemarys 

Babys story. En del scener i filmen har komprimerats eller helt tagits bort, däremot har 

ingenting av grundstoryn förändrats. I filmatiseringen har katolicismen fått ett större utrymme 

vilket lett till att den blivit tydligare framhävd än i romanen.  
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4. Diskussion 
Både romanen och filmen är ofta kategoriserade inom skräckgenren. Det de har gemensamt är 

att de skapar stämningar, känslor och suggestioner, snarare än att följa olika teman och motiv 

som skulle definiera dem inom skräckgenren. Berättelsen innehåller även flera lager centrala 

händelser som gör den komplex, först är den en kärlekshistoria, sedan går den mot mörkare 

teman som isolation, död, ockultism. Det stora nätet av olika teman som berättelsen bjuder på 

leder också till att Rosemarys Baby blir intressant att analysera med en gymnasieklass. Först 

och främst står det redan i svenskämnets syfte att eleverna ska läsa och arbeta med 

skönlitteratur, vilket implementerar att romananalyser bör göras, (Skolverket 2011, s. 1). 

Vidare står det också att elever ska arbeta med film och andra medier.  

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 

och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna 

för nya perspektiv. (Ibid, s. 1) 

För att öppna upp för de nya tankesätt och perspektiv som beskrivs i citatet anser jag att en 

lämplig metod skulle vara att jämföra en roman med en film. Inte minst får eleverna där 

chansen att studera hur romanen och filmen liknar och skiljer sig i olika motiv som de berör. 

Att vidga perspektiven kan även vara gynnsamt för eleverna då de på så vis kan skapa 

kunskap och förståelse för skönlitteratur och filmer. Återkommande i läroplanen för 

svenskämnet är att eleverna ska arbeta med genrer, bland annat genom analyser. (Ibid, 2011, 

s. 10). 

Rosemarys Baby skulle kunna studeras för att förstå genren, därför skulle analyser om 

stämningarna och känslorna här vara centrala. Till exempel skulle ett tillvägagångssätt kunna 

vara att titta på hur stämningarna och känslorna byggs upp genom de olika händelserna. Ett 

nästa steg skulle vara att låta eleverna studera filmen, för att sedan låta dem resonera kring 

vilka stämningar och känslor som uppstår där, samt hur de kan jämföras med romanen. I 

analysen tryckte jag mycket på den viktiga roll det visuella och ljudet har, dessa element 

skulle framförallt bli viktiga att diskutera i ett klassrum för att eleverna ska få nya perspektiv 

och tankesätt om hur man jobbar med skönlitteratur och olika medier. Till exempel kan ju inte 

skönlitteratur använda sig av det visuella och olika ljud av uppenbara skäl. Men det skulle 

vara gynnsamt att låta eleverna studera vissa sekvenser från romanen som kan uppfattas som 
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kusliga och obehagliga för att sedan studera hur det förts över till filmen genom ljud och 

visualiseringar.  

Rosemarys Baby går även att analysera på andra sätt än att lyfta fram berättarteknik och 

filmteknik. Till exempel skriver Valerius att Rosemarys Baby kan ses som en artikulering av 

abortfrågan som debatterades av religiösa, politiska, feministiska och antifeministiska rörelser 

under 1960-talet, (2005, s. 118). Det är även en fråga som skulle kunna lyftas i klassrummet, 

där skulle elever också få chansen att vidga perspektiven och tankesätten, samt andra 

människors livsvillkor och föreställningsvärldar. I min analys har jag själv inte lyft fram några 

utomstående faktorer kring verket, men de skulle helt klart kunna aktualiseras i ett klassrum 

då Rosemarys Baby är centrerad kring främst graviditet och religion. Även ytterligare 

kopplingar gör Valerius när hon menar att romanen kan drar liknas vid klassiska verk som 

Bram Stokers Dracula, (ibid, s. 118). Till exempel skriver hon att det ofödda barnet kan ses 

som en metafor för en vampyr. Även sådana jämförelser är intressanta att belysa i 

klassrummet då de skulle kunna öka förståelsen för hur skönlitteratur har använts och 

utvecklats genom historian.  

Det Valerius skriver om metaforen för Dracula är också intressant ur perspektivet att romanen 

bygger mycket på paranoia, någonting som jag även belyst under analysen. Kanske är Levins 

syfte med att göra graviditeten kuslig och skrämmande att man ska tänka på den som en slags 

vampyr som suger livet (blodet) ur Rosemary. Valerius har endast analyserat filmen, men ett 

sådant resonemang skulle också kunna läggas på romanen. Vidare hävdar hon att 

funktionsnedsatta barn under 1800-talet sågs som någonting djävulskt (ibid, s. 117), och som 

beskrivits under analysen centrerar sig framförallt filmen kring ockultism.  

Som Sullivan, Greenberg och Landau skriver cirkulerar Rosemarys Baby kring döden då det 

är det första vi tänker på när vi ser filmen (2009, s. 191–193). Även graviditeten och hur 

personerna i Rosemarys omgivningen kan uppfattas som ett tema om döden. De skriver också 

att avsaknaden av ”riktiga” monster framkallar en större paranoia och ångest. Någonting jag 

även tryckt på är hur det suggestiva skapas genom olika känslor som obehag, kuslighet och 

paranoia. De karaktärer som rör sig i Rosemarys omgivning är även bara ”vanliga” människor 

som jag skrev, vilket adderar till den obehagliga känslan när mysteriet börjar lösas upp.  

Som Scoville skriver befinner sig romanen ständigt i en gråzon mellan det onda och det goda 

då ingenting av det övernaturliga visas, inte heller får läsaren se när Terry och Hutch dör. Att 

inte visa någonting av det som egentligen är kusligt menar Scoville gör romanen unik då den 
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förlitar sig mer på psykiska aspekter som känslor och stämningar. En sådan faktor är gynnsam 

diskussion i ett klassrum då det skulle kunna kopplas till de klassiska litterära begreppen 

”showing” och ”telling”. Att Scoville också diskuterar det psykologiska och hur känslor och 

stämningar spelar roll för romanen visar även att de är viktiga att belysa. Den kan så klart 

diskuteras med hjälp av andra teman som ockultism och graviditet ur en historisk kontext, 

men jag tror att de största diskussionerna utvinns genom att belysa hur och varför de 

suggestiva känslorna växer fram.  

De olika lager som Rosemarys Baby innehåller, alltså allt från graviditeten, döden och 

isolationen till ockultismen framkallar alla någon slags känsla av olustighet, obehag eller 

kuslighet. Det gör även både romanen och filmen helt klart intressanta att studera i ett 

klassrum både för att förstå hur känslor och stämningar byggs upp samt vilka likheter och 

skillnader i vad som aktualiserar dem. Trots att både romanen och filmen är över 50 år gamla 

skrämmer de fortfarande, vilket visar att de kan studeras ur ett historiskt perspektiv, då 

mycket av den kritik som Rosemarys Baby väcker mot religion, politik och abortfrågor 

fortfarande är aktuella. Emellertid visar detta att Rosemarys Baby inte bara är lämplig att 

användas med en gymnasieklass för att endast titta på skönlitterära drag eller filmtekniska 

grepp. Den kan också aktualiseras i ett klassrum för att väcka diskussion om dagens debatter 

och samhällsfrågor. 
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