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Abstract 

The essay is an exploration of how the character Mary Magdalene is portrayed in a selection 

of four bible films, so called hagiopics. The purpose of this essay is to compare the films with 

each other and to study if the portraying of her distinguishes in a comparison. Is there 

variations of her character in the four films and if that´s the case, how has it been expressed.  

The films in this study extend over a period of almost 80 years (1927-2004). Do the films 

differ in a historical comparison by how they portrait her? This is a film analytic, qualitative, 

comparing study in the science of religion. The results show that the portraying of Mary 

Magdalene differs in some ways in a comparison but the overall picture of her remains the 

same. She is portrayed either as a prostitute or a former prostitute who asks Jesus for 

forgiveness and finds salvation. The results shows that the way she has been portrayed in the 

popular culture have given her a roll that doesn´t exist in the Gospels. It seems as if it has 

become normative to portray her in a one dimensional way in the popular culture. The results 

show that the picture of her as a former prostitute in hagiopics seems to have become 

consolidated. 
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1. Inledning   

Jag kommer i min Denna uppsats kommer att ägna sig åt att granska hur den bibliska och 

historiska gestalten Maria Magdalena porträtterats på film. Maria Magdalena är en kvinna 

som än idag väcker stort intresse runt om i världen inte minst inom populärkulturen. I Bibeln 

är hon känd under namnet Maria från Magdala. Mystiken kring henne är stor och som alltid 

hos starka, karismatiska gestalter så uppstår en stor mytbild runt denne. En av dessa mytbilder 

som tycks ha fått ett starkt fäste är bilden av henne som en fd. prostituerad som genom att 

möta Jesus blirfrälst och därefter hans följeslagare. Ibland får vi höra att hon i själva verket 

var hans gemål och att de två fick barn. Jag har alltid haft ett stort filmintresse och dessa 

mytbilder kring henne fick mig att börja studera så kallade hagiopics (bibelfimer, filmer om 

andliga ledare) där hon förekommer.1 Vad är det för representation av Maria 

Magdalenagestalten som vi ser i de olika bibelfilmerna? Man kan fråga sig om bilden av 

henne som synderskan blivit befäst då hennes narrativ ska skildras på vita duken. Är det så att 

Maria Magdalena framställs på ett endimensionellt sätt i hagiopics eller möter vi olika 

aspekter av hennes persona?  

Maria Magdalena är en av rätt få bibliska kvinnor som överlevt tidens tand och jag anser det 

därför intressant att undersöka vad som blivit hennes eftermäle när hon skildras på vita duken.  

1.1   Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att visa hur så kallade hagiopics (bibelfilmer, filmer om andliga 

ledare) kan öka vår kunskap om hur bibliska gestalter som Maria Magdalena porträtteras på 

film. Genom att använda filmanalys som metod avser jag att göra en kvalitativ, jämförande, 

studie där jag undersöker hur karaktären Maria Magdalena porträtteras i ett urval av 

hagiopics. Vidare så vill jag undersöka om och hur bilden av henne skiljer sig åt mellan dessa 

filmer och slutligen diskutera möjliga orsaker till detta i min analys. 

Jag har utgått från följande frågeställningar: 

1. Hur porträtteras Maria Magdalenagestalten inom följande filmer; The King of Kings 

(1927) i regi av Cecil B. DeMille, Jesus Christ Superstar (1973) i regi av Norman 

Jewison, The Last Temptation of Christ (1988) i regi av Martin Scorsese och The 

Passion of the Christ (2004) i regi av Mel Gibson?  

2. Skiljer sig porträtteringen av henne vid en jämförelse filmerna emellan? I så fall, vilka 

tänkbara orsaker kan finnas till detta?  

                                                           
1 Pamela Grace. The Religious Film.Chechester, West Sussex:Bokförlaget Wiley- Blackwell, 2009.1ff 
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1.2   Metod och material 

Den metod jag valt att använda mig av är en kvalitativ, jämförande, filmanalytisk studie. I 

detta och de närmast följande avsnitten kommer jag att fokusera på vad filmanalys är, hur det 

kan användas i akademiska studier, för att slutligen sätta den i relation till religionsvetenskap. 

Detta för att lyfta fram de förtjänster som finns med att bedriva filmanalys som metod vid 

studier av hur religiositet och hur religiösa och bibliska personer skildras på vita duken.  

Till min hjälp har jag använt mig av Johan Holmbergs bok Filmskolan samt Lars Gustaf 

Anderssons och Erik Hedlings bok Filmanalys. En introduktion. Filmanalys som metod 

används flitigt som ett pedagogiskt verktyg vid studier av film utifrån ett vetenskapligt anslag, 

konstaterar Holmberg. Han hävdar att det förvisso saknas en universell modell för hur man 

ska gå tillväga vid genomförandet av en filmanalys men att det detta till trots ändå finns några 

kriterier som bör uppfyllas för en väl genomförd sådan. För det första bör man bestämma vad 

syftet med filmanalysen är och i vilket sammanhang den ska ingå i.2 I mitt fall är syftet att 

studera hur Maria Magdalenagestalten porträtteras på film och att göra en jämförande studie 

där jag tittar på om och i så fall hur bilden av henne skiljer sig åt filmerna emellan. Detta med 

avsikt att sedan diskutera och analysera möjliga orsaker till detta. Det sammanhang min 

filmanalys ska ingå i är inom ramen för en kandidatuppsats inom ämnet religionsvetenskap. 

”Vilken sorts kunskap är jag ute efter? Vilken kunskap förutsätter jag hos mina läsare eller 

åhörare?” frågar sig Andersson & Hedling.3 Jag vill få kunskap om hur bilden av Maria 

Magdalenagestalten ser ut och möjliga orsaker till detta. Den kunskap jag förutsätter hos mina 

läsare är att de har liknande akademiska kunskaper som jag inom ämnet religionsvetenskap 

och är bekanta med Nya testamentet. Det förväntas av mig som uppsatsförfattare att jag ska 

bidra med specialkunskaper inom det fält eller den problemställning som uppsatsen är 

sprungen ur, anser Lotte Rienecker och Peter Stray Jorgensen.4  I mitt fall har jag fokuserat på 

filmanalys som metod men detta är inget jag förutsätter att mina läsare är förankrade i sedan 

tidigare.  

 Eftersom jag avser att fokusera på hur karaktären Maria Magdalena porträtteras kommer jag 

att ägna störst vikt åt en karaktärsanalys av henne men även analysera karaktärerna runt henne 

som hon samspelar med. Min metod är kvalitativ då jag gör en jämförande filmanalytisk 

studie utifrån ett urval av filmer. Det jag först och främst avser att göra är att försöka få en 

övergripande bild av hur hon porträtteras i varje enskild film jag valt att studera. Vilken roll 

                                                           
2  Johan Holmberg. Filmskolan. Stockholm: Natur och Kultur, 2007, 7 
3  Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling. Filmanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur,1999, 7 
4  Lotte Rienecker & Peter Stray Jorgensen. Att skriva en bra uppsats. 3 uppl. Stockholm: Liber, 21 
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tycks hon ha i dessa filmer? Sedan kommer jag att försöka titta närmare på vissa nyckelscener 

och jämföra dessa med varandra. Inom filmanalys kan man göra närstudier av vissa scener 

vilket jag har föra avsikt att göra. Jag avser att under uppsatsen återkoppla till Holmbergs 

samt Anderssons och Hedlings teorier och modeller. Jag kommer således att använda mig av 

de verktyg jag har fått utifrån denna litteratur som ska utmynna i en dramaturgisk 

analysmodell.   

Mitt material består av följande filmer: The King of Kings (1927) i regi av Cecil B. DeMille, 

Jesus Christ Superstar (1973) i regi av Norman Jewison, The Last Temptation of the Christ 

(1988) i regi av Martin Scorsese samt The Passion of the Christ (2004) i regi av Mel Gibson. 

Varför valet föll på just dessa filmer beror på att jag vill fokusera på de filmer som på ett eller 

annat vis skapade rubriker då de hade filmpremiär. Jag har valt filmer som var sin tids 

kassasuccéer, de som orsakade skandaler och ledde till proteststormar men också lyckades dra 

till sig och beröra en stor publik. Dessa filmer har det gemensamt att deras framgångar fått till 

följd att en ny publik ständigt upptäcker dessa storfilmer om Jesu liv och lidande. Till dessa 

hör de fyra filmerna i denna studie men det finns även många fler.5  

Det finns mängder av filmer som skildrar Jesu liv och lidande men jag vill fokusera på 

porträtteringen av Maria Magdalenagestalten. Syftet med min studie har varit att granska hur 

bilden av henne förmedlas i olika s.k. hagiopics. Genom att välja filmer från olika årtionden 

vill jag undersöka gestaltningen av hennes karaktär utifrån en historisk tidsaxel. Händer det 

något i porträtteringen av henne mellan år 1927 då vi möter hennes karaktär i The King of 

Kings fram till vår samtid och The Passion of the Christ år 2004? Är hennes karaktär färgad 

av filmens historiska kontext och eran som den uppstod i? i Eller bör eventuella variationer i 

porträtteringen av henne snarare tolkas som ett uttryck för vem regissören ifråga varit som 

stått bakom kameran? Jag har valt att fokusera på de stora publiksuccéerna från olika 

årtionden eftersom jag anser att dessa filmer starkast bidragit till att befästa bilden av henne. 

Min initiala hypotes är att det är de stora väletablerade regissörernas filmer, de vars verk fått 

en stor spridning och uppnått en klassikerstatus, som starkast bidragit till att forma hur våra 

bilder av bibliska och historiska gestalter blir befästa. De bilder regissörerna presenterar 

skapar i sin tur arketypiska bilder som etsar sig fast  i vårt kollektiva undermedvetna.  

1.3  Filmanalys 

                                                           
5  The Gospel According to Saint Matthew (1964), The Greatest Story Ever Told (1965), Jesus of Nazareth 

(1977), Monty Python´s Life of Brian (1979),  Jesus of Montreal (1989) 
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För att kunna tolka hur porträtteringen av Maria Magdalenakaraktären ser ut i de valda 

filmerna har jag använt mig av litteratur som beskriver hur man kan bedriva filmanalytiska 

studier. Johan Holmberg beskriver i boken Filmskolan ett sätt att bedriva filmanalys genom 

att identifiera olika berättarkomponenter som finns i en scen eller en hel film.6 I min 

undersökning kommer omfattningen att variera i avseende hur mycket jag skriver om varje 

punkt i de olika filmerna. Några viktiga berättarkomponenter som lyfts fram av Holmberg är 

är för det första bildens betydelse för berättelsen då regissörens val av bildstorlek förmedlar 

olika budskap och känslor hos åskådaren. Inom filmanalys talar man om följande fem 

bildstorlekar: 

1. Översiktsbild. Filmen inleds ofta med en översiktsbild för att på så vis ge oss en karta 

över var vi befinner oss när berättelsen börjar. Ett sådant exempel kan t ex vara att vi 

ser en bild av ett pågående bröllop. Översiktsbilden ger oss en bild av platsen. 

2. Helbild. I nästa scen har vi förflyttats oss lite närmare och ser hur två av gästerna sitter 

och skruvar på sig i varsin stol jämte varandra. Det är en man och en kvinna. De 

verkar obekväma med situationen, vi ser detta på deras kroppsspråk som tydligt 

illustrerar hur de försöker ignorera varandra. Genom att presentera kvinnan och 

mannen i helbild, d v s att visa hela dem, får vi veta att dessa två kommer att visa sig 

vara betydelsefulla för filmens handling. Runt omkring dem hörs skratt och prat 

alltmedan bandet spelar på scenen. Helbilden etablerar karaktärerna vi ska få följa. 

3. Halvbild. I nästa scen kanske kameran har sökt sig närmare mannen och kvinnan. De 

är nu fångade i en halvbild från torson och upp. Holmberg menar att det är nu vi kan 

få se en dialog utspela sig mellan dem eftersom halvbild är det som används då man 

vill fokusera på vad en viss person har att kommunicera. Han påpekar att halvbild är 

ungefär vad vi själva ser av de vi dagligen umgås och talar med. Vi ser kvinnan börja 

tala med mannen. Halvbilden syftar till att förmedla den talade informationen till oss. 

4. Närbild.  Kameran förflyttar sig till en närbild på kvinnans ansikte. Hon harklar sig 

och säger att hon har något att berätta. I bakgrunden hör vi sorl och bandet spela men 

vi är nu fokuserade på att höra vad kvinnan har att berätta, likaså är mannen. Det är 

genom hans ögon vi ser henne. I vanliga fall står vi inte så nära varandra att vi ser 

varandra i närbild men i film- och tv-seriers dramaturgi är detta vanligt. Man kanske 

också kan tänka sig att detta iså fall även kan antyda att dessa två står i en nära relation 

till varandra. Närbilden syftar till att berätta om känslor. 

                                                           
6 Johan Holmberg. Filmskolan. Stockholm: Natur och Kultur, 2007, 9 
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5. Extrem närbild. Detta är när vi som åskådare ska få se något som är tänkt att vara 

fördolt för de övriga karaktärerna i filmen. Kameran visar att kvinnan bär på en dold 

mikrofon i den stora rosen hon har som hårprydnad. Mikrofonen är minimal och det är 

genom att visa en extrem närbild av rosen som vi skymtar mikrofonen och förstår att 

hon är buggad.7  

Kameran kan få oss att uppfatta saker och ting olika beroende på hur den är ställd och i vilken 

höjd eller vinkel den står i. Vanligtvis används kameran genom att man filmar rakt fram och  

detta kallas för att man använder sig av ett normalperspektiv.   

Vidare så är det värt att lägga märke till om scenen utgår ifrån ett grod- och fågelperspektiv. 

För att få en person att framstå som liten kan man använda sig av fågelperspektiv då detta 

krymper en människa. Grodperspektivet däremot filmas snett nedifrån och får en person att 

framstå som stor eller inneha en maktposition vilket befäster underordningen. Kameran kan 

vara stillastående såväl som att den kan vridas från sida till sida. Vridningen kallas för 

panorering. Då kameran tippas uppåt eller nedåt heter det tiltning. Genom att placera 

kameran på en vagn kan man genomföra en scen med en så kallad åkning.8 Kameran kan även 

placeras på en kran för att fånga scener som kräver t ex ett fågelperspektiv. Handkamera, eller 

så kallad steadycam, används även ibland. Om syftet med handkameran inte är att fånga en 

dokumentär, lite lätt skakig känsla så kan den med fördel monteras fast på en ställning. Med 

hjälp av ställningen kan man sedan genomföra scener som kräver att kameran förflyttar sig 

snabbt men inte ryckigt. Ställningen eller stången är även behjälplig då man vill tilta eller 

panorera. Kamerans användning och placering är viktig att ha i åtanke då man analyserar film 

då varje bild kan rymma oändligt med information. För att fånga en scen där det sker en 

dialog mellan två karaktärer använder man sig ofta av så kallad kryssklippning där två 

kameror används där varsin kamera är riktad på varsin karaktär medan t ex en dialog pågår. 

Kameran ligger på den ena karaktären så att denne filmas snett framifrån parallellt som den 

andra kameran filmar den andre karaktären snett framifrån vilket resulterar i att kamerorna 

fångar scenen från varsitt hörn och bildar således ett kryss. Likaså används paralellklippning 

då åskådaren följer varsin karaktär som, ovetande om den andre, är på väg att mötas i ett 

gemensamt sammanhang. Denna typ av berättarkomposition är vanligt förekommande i 

actionfilmer men även i så kallade short cuts-filmer där Quentin Tarantinos klassiker Pulp 

Fiction (1994) kan anses vara stilbildande. Jag avser att lägga märke till hur kameran används 

                                                           
7 Johan Holmberg. Filmskolan. Stockholm: Natur & kultur, 2007, s.10 (Obs författarens eget exempel) 
8 Ibid, 11 
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i de olika filmerna och dess scener och notera om jag ser något uppseendeväckande eller 

tänkvärt. Det bör dock tilläggas att jag av utrymmesskäl måste begränsa mig i detta avseende.  

Syftet med de flesta filmer är att åskådaren ska få känslan av att vara en ”fluga på väggen” 

och då används objektiv kamera. Ibland händer det att perspektiven vrids och att vi som 

åskådare istället får se dramat utspela sig genom huvudrollsinnehavarens ögon vilket gör oss 

till en del av handlingen. Därför kallas detta för att man använder sig av subjektiv kamera.9  

Min avsikt är att studera hur karaktären Maria Magdalena gestaltas i de olika filmerna och 

jämföra dessa filmer med varandra. Då lämpar det sig väl att ta avstamp i en karaktärsanalys. 

Vad innebär då detta? 

I filmsammanhang avses med karaktär den karaktär som innehar huvudrollen. Det kan 

således vara en robot som utgör huvudkaraktären, eller en hund eller en gris, men allra oftast 

är det en människas öde som står i berättelsens centrum. Holmberg lyfter fram att  nästan alla 

filmer bygger på att det finns tre karaktärer som bär berättelsen framåt. De utgör ett kraftfält 

som är viktigare än andra karaktärer i filmen.  Dessa tre är: huvudkaraktären, motkraften och 

hjälparen.  Som åskådare befästs dessa tre signifikanta karaktärers positioner genom att de 

syns ofta i bild. Huvudkaraktären utgör det nav varifrån berättelsen utgår ifrån och kretsar 

kring. Filmen kretsar kring att huvudkaraktären har ett syfte, en målbild, något denne vill eller 

bör uppnå.10 Det kan t ex handla om att bli världsmästare i boxning som i fallet med Rocky 

Balboa (Se filmen Rocky av och med Sylvester Stallone, 1976).  

Jag anser att Motkraften kan ses i Rockys konkurrent, Apollo Creed, som är vida överlägsen 

Rocky i ringen och som inte tar Rocky på allvar.  Motkraftens syfte är att ställa till med 

trubbel för huvudkaraktären och denne är ofta mycket större och överlägsnare rent fysiskt än 

huvudkaraktären. Låt oss uppehålla oss vid boxningsringen. Då Apollo Creeds karaktär är en 

rätt så hygglig prick kanske Rocky IV skulle tjäna som ett bättre exempel för att illustrera hur 

Motkraften ser ut? I Rocky IV spelas Motkraften av Dolph Lundgren, eller Ivan Drago som 

hans karaktär heter, en gigantisk jätte från Sovjetunionen vars syfte är att krossa varje ben i 

Rockys kropp. Ivan Drago är iskall, tystlåten och fullproppad med steroider. Det tycks som att 

Ivan Drago är robotlik och i total avsaknad av mänskliga egenskaper vilket gör honom än 

hotfullare. Kampen mellan boxarna kan ses som en kamp mellan Öst och Väst, USA mot 

Sovjetunionen. I fallet med Motkraften behöver det nämligen inte alltid handla om en 

människa. Ibland kan motkraften utgöras av en annalkande naturkatastrof som vår hjälte 

                                                           
9 Johan Holmberg. Filmskolan. Stockholm: Natur och Kultur, 2007, 12, 
10 Ibid, 13 
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måste hinna hejda. I filmen Titanic skulle jag tolka det hotande isberget som motkraften. 

Slutligen så finns den tredje och ack så viktiga karaktären i detta kraftfält. Detta är Hjälparen 

som fungerar som ett stöd för Huvudkaraktären. Hjälparen bistår med sin visdom och ger 

Huvudkaraktären rätt verktyg för att denne ska uppnå sitt mål. Hjälparens syfte är inte att lösa 

problemet åt Huvudkaraktären utan denne ska bistå med att vara ett stöd och en trygghet och 

ingjuta ett gott självförtroende hos Huvudkaraktären. I Rocky utgörs Hjälparen enligt min 

tolkning av Holmbergs teorier av Rockys tjurige tränare, Mickey som med gammeldags 

metoder och en tuff jargong sporrar Rocky till att prestera sitt allra yttersta. Ett bibliskt 

exempel torde således kunna exemplifieras med David kamp mot Goliat eller varför inte med 

Andra Moseboken och Exodusberättelsen. I Exodus har Mose till uppgift att rädda undan 

Israels folk från slaveriet i Egypten, en till synes omöjlig uppgift då faraos makt är stor och 

han och hans män utgör en tydlig Motkraft. Men med Hjälpare vid sin sida i form av brodern 

Aron och Gud  lyckas Mose med denna till synes omöjliga uppgift att genomföra uttåget från 

Egypten.11 

Ett sätt att bedriva filmanalys är genom att utföra dramaturgisk analys. Genom att dela in 

filmen  i tre akter studerar och analyserar man dessa. Det som inträffar i den första akten är att 

en fråga ställs som ska besvaras i den tredje och avslutande akten. Likaså kan det vara ett 

problem som presenteras i akt ett som ska lösas i akt tre. Generellt kan man säga att den första 

fjärdedelen i filmen kretsar kring akt ett. Det är under akt ett som vi får veta filmens anslag 

med vilket avses de första minuterna i en film som ger oss information vilken filmgenre vi 

tittar på. Allt det som är väsentligt att känna till för att snabbt komma in i berättelsen 

presenteras under dessa tidiga minuter, allt från vilken tidsera vi befinner oss i, fysisk plats 

samt karaktären i en för denne vardaglig situation.  Akt två utgör två fjärdedelar av filmen, d 

v s lejonparten, och handlingen kretsar kring att berätta historien om problemet. Akt tre till 

syvende och sist handlar om upplösningen och det är då problemet får en lösning eller frågan 

som ställdes i akt ett får ett svar. Genom filmen kommer det att förekomma flera vändpunkter. 

Enligt Holmberg sker den första vändpunkten när något dramatiskt händer som gör att 

normaltillståndet huvudkaraktären hittills befunnit sig i bryts och denne måste aktivt agera för 

att få till stånd en förändring.12 Akt två i sin tur fördjupar historien och ger åskådaren mer 

bakgrundsinformation till huvudkaraktärens agerande. Åskådaren ges på så vis en fördjupning 

av berättelsen. Nya karaktärer läggs kontinuerligt till i persongalleriet runt huvudkaraktären. 

Vi ser även en konfliktupptrappning ske mellan huvudkaraktären och motkraften. Detta får till 

                                                           
11 Författarens eget exempel 
12 Johan Holmberg. Filmskolan. Stockholm: Natur och Kultur, 2007, 14 
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följd att det ser dystert ut för huvudkaraktären då akt två är till ända och cirka tre fjärdedelar 

av filmen är visad men precis då sker ytterligare en vändning i berättelsen. Huvudkaraktären, 

och åskådaren, ser ett hopp tändas och med dessa förhoppningar går vi nu in i den avgörande 

tredje och sista akten. Som jag tidigare nämnt är det i akt tre konflikten ska lösas och alla lösa 

trådar ska knytas ihop. Det är nu vi ser en avtoning. Det är i dessa vändpunkter som vi ser den 

största utvecklingen ske av huvudkaraktärens gestalt13.  

I boken Filmanalys. En introduktion av Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling diskuterar 

de hur filmberättandet förändrats radikalt från 1915 till 1970-talet inom amerikansk film. 

Fram tills 1970-talet hade filmer byggt på samma dramaturgiska upplägg vilket innebar att 

filmen gestaltade ett psykologiskt realistiskt narrativ som berättades på ett ”rakt” sätt.14 Under 

70-talet börjar filmregissörer bryta mot den klassiska dramaturgins normer via en ny 

berättarstil som banar väg för den postklassiska stilen. Karaktäriserande för High Concept-

stilen är att filmerna börjar bli mer spektakulära till sitt innehåll genom en ökning av action-, 

vålds- och sexscener. Det som även var banbrytande med High Concept-stilen var hur filmens 

soundtrack kom att få en mer betydande roll. Ett bra soundtrack med dito titelspår kom 

således att spela en viktig roll för filmens marknadsföring.15 

1.4  Filmanalys som metod vid religionsvetenskapliga undersökningar 

Filmanalys som metod kan med fördel användas vid religionsvetenskapliga undersökningar 

då den erbjuder stora möjligheter till att öka vår förståelse för hur individers och gruppers 

religiositet uttrycks. Inom film diskuteras och problematiseras de existentiella och teologiska 

frågorna i större utsträckning än vi kanske alltid är varse om. Genom Hollywoodfilmer kan vi 

se Kristusgestalten gestaltas av en superhjälte som t ex Spindelmannen. Teologen och 

filmvetaren Lloyd Baugh gör en distinktion mellan filmer vars narrativ skildrar Jesu liv på ett 

bibeltroget vis och de filmer vars narrativ porträtterar huvudkaraktären som en frälsargestalt 

där denne inte är Jesus men uppvisar tydliga likheter med Jesus i sitt förhållningssätt till 

mänskligheten.16 Baugh belyser således en skillnad mellan begreppen Jesusfigur och 

Kristusgestalt. Hjälten i den sistnämnda kategorin uppmärksammas inte genast som en 

Kristusgestalt men under filmen gång kommer hans frälsaregenskaper och hans mål med att 

rädda mänskligheten från undergång genom en självuppoffrande kärlekshandling att 

utkristalliseras. Han diskuterar hur ett tydligt kristologiskt mönster blir synliggjort i dessa 

                                                           
13 Johan Holmberg. Filmskolan. Stockholm: Natur och Kultur, 2007, 15 
14  Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling. Filmanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur, 1999, 13 
15 Ibid 15 
16 Tomas Axelson och Ola Sigurdson (red.), Film och religion. Livstolkning på vita duken.Örebro: Bokförlaget 

Cordia AB, 2005, ”Om frälsaren, filmstjärnan, och samtidsmänniskan. Jesus på vita duken”, 119 
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superhjältefilmer där goda krafter ställs mot att bekämpa ondskans lakejer. Jesusfiguren är 

således den Jesusgestalt som gestaltas i hagiopics som i fallet med min studie  och vars 

narrativ skildrar Jesu liv och väg mot korset. Genom att studera filmer ur ett 

religionsvetenskapligt och teologiskt perspektiv kan vi lära oss mer om hur människans 

gudsrelation kan te sig och komma till uttryck inom varierande kontexter. Ola Sigurdsson 

skriver i kapitlet Vem skriver manus till mitt liv? I antologin Film och Religion att det som är 

spännande utifrån ett teologiskt perspektiv är att ”tolka den tidsanda som olika filmer 

uttrycker och även att reflektera över huruvida film kan vara ett användbart medium för att 

kommunicera religiösa frågeställningar.”17 Han ser beröringspunkter mellan film som 

konstform och det teologer ägnar sig åt dvs. att diskutera och problematisera frågeställningar 

av andlig karaktär som exempelvis: ”Vid vad fäster jag mitt hjärta? Vilka föreställningar 

låter jag styra gestaltningen av mitt liv? Vem eller vad regisserar min livsinriktning?”18 

Genom att använda teologi som vetenskap kan man reflektera över dessa livsfrågor som 

skildras på vita duken vilket således inbjuder till teologisk filmreflektion. Sigurdson 

presenterar tre olika infallsvinklar man kan ha då man studerar sambandet mellan film och 

teologi. Ett av dem är att undersöka hur religion kommer till uttryck i Hollywoodfilmer och 

detta gör man genom att som teolog anamma en kulturkritisk hållning.19 Vad är det för bilder 

av religion och religiositet som produceras i Hollywoods drömfabrik? Den andra 

infallsvinkeln är att se på film genom att parallellt med filmanalysen bedriva och väva in en 

dialog mellan film och teologi. Denna dialog ska väcka kritiska frågor till liv genom att öppna 

upp för en kritisk dialog mellan film och teologi. Det som är viktigt i denna dialog är att 

bägge vetenskaperna får komma till uttryck och att samtalet kan utmynna i att teologins 

innehåll ventileras och tillåts att både utmanas och bestyrkas. Man kan anta att denna dialog 

således kan vara mycket fruktbar då den får oss att diskutera och problematisera vår 

gudsrelation. Den tredje infallsvinkeln som Sigurdson redogör för är teologen Gerard 

Loughlin som skrivit boken Alien Sex: The Body and Desire in Cinema and Theology (2004) 

där han väver ihop filmstudier med teologi och presenterar dessa genom fallstudier. Han 

diskuterar hur teologi kan användas som ett behjälpligt verktyg då man ska studera de 

frågeställningar som filmer tar upp som nödvändigtvis inte behöver ha en teologisk avsändare 

utan kan komma från andra forskningsfält som film, fenomenologi, sexologi osv. Han 

lanserar begreppet cinematisk teologi med vilket han menar att teologer ska rikta blicken från 

att se teologi om film till att fokusera på hur film som teologi skildras. Cinematisk teologi kan 

                                                           
17 Tomas Axelson och Ola Sigurdson (red.), Film och religion. Livstolkning på vita duken.Örebro: Bokförlaget 

Cordia AB, 2005,”,”Vem skriver manus till mitt liv? Teologiska perspektiv på film”, 51 
18 Ibid, 61 
19 Ibid, 62 
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således beskrivas som den teologi som filmerna själva bedriver vilket han problematiserar i 

sin bok.Med utgångspunkt i denna kritik mot cinematisk teologi vill han föra en teologisk 

diskussion över hur man kan få en helhetsbild över hur filmer såväl producerar sin egen 

teologi samt hur dessa bilder som filmen förmedlar bidrar till att forma en cinematisk 

erfarenhet hos den enskilde individen.20  Någon som skildrat teologiska spörsmål i ett flertal 

av sina filmer är Ingmar Bergman. Filmvetaren och docenten Maaret Koskinen lyfter fram hur 

Bergman enligt egen utsago ville göra ”rent hus” med godstron.21 Han kom att bli känd för 

sina filmer där han lyfte fram en ytterst komplex gudsrelation där Gud ömsom lyser med sin 

frånvaro som i fallet med filmen Tystnaden (1963) eller där representanter för kyrkan visar 

sig vara ondskefulla vilket ytterligare problematiserar gudsrelationen som i fallet med Fanny 

och Alexander (1983). Genom att studera filmer som Bergmans, de filmer där det finns 

Kristusgestalter samt tydliga hagiopics kan vi göra oss mottagliga för hur dessa narrativ med 

gudsbilden i centrum kan tolkas och förstås med hjälp av religionsvetenskaplig utgångspunkt.  

1.5  Validitet och reliabilitet 

Två begrepp som jag måste ta hänsyn till i min undersökning är uppsatsens validitet och 

reliabilitet. Enkelt uttryckt: hur pass tillförlitligt och relevant är undersökningen? Är mitt 

material tillförlitligt? I boken Introduktion till forskningsmetodik diskuterar författaren Judith 

Bell detta och menar att vi ska ta i beaktning om den studie som vi gör skulle resultera i 

samma slutsats givet andra förutsättningar vid en replika. Om svaret är ja skulle det i så fall 

kunna ses som ett uttryck för validitet och reliabilitet.22 Lotte Rienecker och Peter Stray 

Jorgensen argumenterar för vikten av att som författare till en uppsats reflektera över vilken 

information som konstruerat uppsatsen. Är den sann, vilken relevans och status bör uppsatsen 

tillmätas? För att kunna besvara dessa frågor är det viktigt att ta på sig kritiska glasögon. Dels 

bör man grunna på vilka utsagor ens källor vilar på och sedan försöka värdera huruvida de är 

relevanta sådana Man bör kritiskt granska och utvärdera sitt eget material samt utvärdera  

systematik och tillvägagångssätt vid insamlandet av källorna.23 Min avsikt är att uppfylla 

kriterierna för god validitet och reliabilitet och genom att förhålla mig öppen samt 

reflekterande under arbetets gång.   

1.6  Disposition 

I kapitel ett presenteras inledning, syftet med uppsatsen vilket är att genomföra en 

filmanalytisk studie av Maria Magdalenagestalten samt frågeställningar. Jag beskriver vad 

                                                           
20 Tomas Axelson och Ola Sigurdson (red.), Film och religion. Livstolkning på vita duken.Örebro: Bokförlaget 

Cordia AB, 2005,”Vem skriver manus till mitt liv? Teologiska perspektiv på film”, 68 
21 Ibid, ”Ett förtvivlandets kanske.” Om gudars skändlighet och människans helighet hos Ingmar Bergman, 151 
22 Judith Bell. Introduktion till forskningsmetodik. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006 
23 Lotte Rienecker & Peter Stray Jorgensen. Att skriva en bra uppsats. 3 uppl. Stockholm: Liber,46 
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olika källor säger om Maria Magdalena och beskriver den filmanalytiska metod och det film- 

samt litteraturmaterial jag kommer att använda mig av samt vilka avgränsningar jag gör. Jag 

diskuterar även validitet och reliabilitet. I kapitel två presenterar jag min forskningsöversikt, 

teori och begreppsdefinitioner. Jag går dels igenom hur en filmanalys går till väga samt att jag 

beskriver forskning av hagiopics. I kapitel tre behandlar jag följande filmer i min 

undersökning: The King of Kings, Jesus Christ Superstar, The Last Temptation of the Christ 

samt The Passion of the Christ. Jag kommer först att introducera läsaren för innehållet i dessa 

filmer med hjälp av en synopsis. I kapitel fyra kommer jag därefter att i första hand fokusera 

på att presentera en helhetsbild av Maria Magdalena. Efter varje film kommer jag att 

presentera de scener i den specifika filmen som jag vill undersöka. Dessa representationer av 

Maria Magdalena och dessa scener med henne kommer jag att återkomma till i min analys i 

kapitel fem då jag även avser att göra jämförelser mellan dessa filmer. Exakt i hur stor 

utsträckning jag kommer att göra dessa närstudier av scener kan variera mellan olika filmer. 

Detta innebär att en film kan ha flera närstudier av scener medan en annan har färre. Jag 

kommer att tillämpa mig av de filmanalytiska verktyg som mina böcker försett mig med. Jag 

måste ta hänsyn till utrymme och relevans och urvalet blir därefter. Jag avslutar min uppsats 

med en slutdiskussion i kapitel sex som belyser att porträtteringen av henne förblir i stort 

densamma i mitt urval av filmer.  
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2. Forskningsöversikt, teori och begreppsdefinitioner 

2.1  Bakgrund: Maria Magdalena/Maria från Magdala 

Det finns en spänning i hur Maria Magdalena/Maria från Magdala skildras inom 

populärkulturen där hennes narrativ skiljer sig diametralt från det bibliska och historiska dito. 

I uppsatsen avser jag att titta närmare på hur gestalten Maria Magdalena porträtteras på film. 

Min avsikt är inte att undersöka vem hon har varit utan det jag är intresserad av är att se hur 

hon framställs som karaktär på vita duken. För den intresserade finns litteratur, tv-program 

och uppsatser som behandlar frågan vem hon kan ha varit.24 Jag ser på filmerna utifrån ett 

filmanalytiskt och religionsvetenskapligt perspektiv. För att ge läsaren en kort introduktion till 

vem Maria Magdalena var vill jag först lyfta fram vad olika källor säger om henne.  

2.2  Den bibliska Maria Magdalena/Maria från Magdala 

I Bibeln går hon under namnet Maria från Magdala och hon förekommer under relativt korta 

nedslag genom evangelietexterna. Hon introduceras i Luk 8:2 där det framkommer att hon 

tillhör den skara kvinnor som slagit följe med Jesus. Det är även Lukas som nämner 

demonutdrivningen där Jesus drev bort sju onda andar ur hennes kropp (Luk 8:1-3). Hon 

förblir därefter frånvarande i evangelierna även om mycket talar för att hon de facto följde 

Jesus som Lukas anger. Nästa gång vi återser henne är då hon står vid korset med bland annat 

Maria vilket återges i såväl Matt 27:56, Mark 15:40 samt Joh 19:25. När Jesus dör och läggs i 

graven väntar hon tills sabbaten är över för att därefter söka sig till grottan där han ligger för 

att smörja honom med parfym och olja. Det är då hon blir nyckelvittne till hur Jesus uppstått 

från de döda. Denna händelse skildras ur olika perspektiv i samtliga fyra evangelier (Matt 

28:1-9, Mark 16:1-11, Luk 23:55-56, Luk 24:1-11 samt Joh 20:1-18). I Bibeln finns inga 

belägg som styrker det faktum att hon skulle ha varit prostituerad vilket ofta är den bild som 

tillskrivs henne inom populärkulturen. Det finns bibelvetenskaplig forskning som tyder på 

motsatsen. ”Ryktet om Maria som lättfotad kvinna är inte bara betydligt överdrivet, utan 

saknar helt historisk grund” hävdar teologen Mikael Winninge. Winninge argumenterar för 

att hon inte ska förväxlas med den anonyma äktenskapsbryterskan som skildras i 

Johannesevangeliet (Joh 7:53-8:11) eller för den del med synderskan som använder olja till att 

smörja Jesus fötter då de befann sig i Simons hus (Luk 7:53-8:11).25 Han anser att hon inte 

heller ska misstas för Maria i Betania som var syster till Lasaros och Marta.  Enligt 

Johannesevangeliet var det denne Maria som smorde Jesus och alltså inte Maria Magdalena 

                                                           
24 T ex Dick Harrison. Förrädaren, skökan och självmördaren. Stockholm: Bokförlaget Prisma, 2005.  
25 Lars Hartman, Lina Sjöberg & Mikael Sjöberg (red.). Vad, hur och varför? Reflektioner över bibelvetenskap. 

Festskrift till Inger Ljung. Uppsala: Uppsala Universitet, Department of Studies in Faith and Ideologies, 2006, 

98 
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(Joh 12:1-8). I kyrkofadern Hippolytus (född c:a år 170 död år 235)  texter framgår att han 

kallar Maria Magdalena och Maria och Marta från Betania för ”smörjerskor”.26 Smörjelsen 

som praxis var ett sätt att utföra exorcism och förmedla den helige ande till den smorde som 

via denna rit ansågs bli renad. Detta praktiserades under Hippolytus tid och man kan tänka sig 

att  det är i smörjelsesituationerna vi kan finna fröet till den ambivalens som råder kring 

hennes sexualitet vilket Winninge lyfter fram som en tänkbar teori. Det ansågs  olämpligt för 

kvinnor att smörja män och dessutom direkt förbjudet att vidröra Jesus kropp före hans 

uppstigande till himlen.27 Kanske var det ändå Maria Magdalena som i förväg smorde Jesus 

då hon insåg vartåt det bar hän och att han snart skulle komma att lämna dem? Således kan 

man tänka sig att Maria Magdalena praktiserade exorcism. Hon sågs även som en förkunnare 

då hon enligt flera källor var en aktiv del runt den växande tidiga kristendomen och även med 

största sannolikhet bidrog ekonomiskt till rörelsens framväxt. Maria Magdalena är en av 

huvudkaraktärerna i passionsberättelsen och bär en viktig ”huvudroll” i dramaturgin kring 

Jesus då hon blir ett nyckelvittne till det största mysteriet av dem alla; hur Jesus korsfästes, 

dog och uppstod från de döda. Hon var den som mötte den uppståndne Jesus vid den tomma 

graven och fick i uppdrag att förmedla detta glädjebesked vidare till de andra lärjungarna. 

Hon är, vad Hippolytus kallar henne, Apostlarnas apostel.28  

Teologen Hanna Stenström lyfter fram att forskningen om Maria Magdalena ökat och detta 

kan kanske tolkas som att det finns ett stort intresse inom det teologiska fältet att undersöka 

vem hon kan ha varit. Stenström diskuterar att det ökade intresset bland forskarna kan vara en 

följd av att feministisk forskning gjort betydande insatser inom detta fält. Den feministiska 

forskningen har lyft fram att Maria Magdalena är en del av kvinnohistoria och således också 

gjort att intresset för att studera kvinnosyn i kristna teologier samt i folkliga 

kristendomsformer och i nutida kulturliv expanderat. Parallellt med allt detta har tidigare 

okänt källmaterial i form av kristna texter med Maria Magdalena som en central gestalt hittats 

i Nag Hammadi 1945. I dessa fynd har man bland annat kunnat påvisa att hennes roll varit en 

helt annan än den av synderskan. Stenström lyfter fram hur forskare som Marjanen och 

D´Angelo kunnat påvisa att källmaterialet om Maria Magdalena tidigare tillhörde Bibelns 

evangelier och passager som man kunde finna hos kyrkofäderna Origenes (c:a 185-254 v.t.), 

Hippolytus (c:a 170-235 v.t.) samt Epiphanius (c:a 310-403 v.t). De senare kyrkofäderna kom 

dock att börja sammankoppla henne med gnosticismen som fanns på den tiden och där hon 

                                                           
26 Hippolytus var biskop i Rom under 200-talets början.  
27 Lars Hartman, Lina Sjöberg & Mikael Sjöberg (red.). Vad, hur och varför? Reflektioner över bibelvetenskap. 

Festskrift till Inger Ljung. Uppsala: Uppsala Universitet, Department of Studies in Faith and Ideologies, 2006,  

101 
28 Ibid 111 
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ansågs vara upphöjd. Detta fick till följd att de både förminskade hennes betydelse och att de 

även censurerade bort delar där hon förekom i de kristna texterna. Således började ett nytt 

narrativ om henne som Den Ångerfulla Synderskan få fäste. Genom att gå från att ha varit 

Apostlarnas aspostel till att bli Den Ångerfulla Synderskan blir hon nu en fd. prostituerad vars 

helighet består i att hon gått från mörker till ljus och blivit omvänd. Forskare, däribland King, 

Marjanen, Schaberg och Winninge har genom att studera det nya källmaterialet om Maria 

Magdalena fått en fördjupad bild om vem hon kan ha varit utifrån hur gnostikerna såg på 

henne.29  

2.3  Den historiska Maria Magdalena/Maria från Magdala 

Historikern Dick Harrison har i sin bok Förrädaren, skökan och självmördaren undersökt hur 

olika porträtteringar av Maria Magdalena gjorts genom historien. Enligt Harrison är det bilden 

av den fallna kvinnan – skökan- som varit den mest dominanta inom den kristna traditionen. 

Han lyfter också fram hur hennes status varierat från en tid till en annan och presenterar hur 

hon under hög- och senmedeltid ansågs vara ett helgon som man tillbad för beskydd. Hon har 

också varit en stor inspirationskälla för konstnärer. Således kan man se att hon varit upphöjd 

under en period i mänsklighetens historia för att därefter starkt komma att förknippas med den 

Ångerfulla Synderskan. Orsaken till denna förvandling, menar Harrison, grundar sig på att det 

fanns ett stort folkligt behov av att kunna lyfta fram en stereotyp av den Ångerfulla 

Synderskan.30 Denna bild av henne fördes under 1200-1400 talet fram av predikanter främst 

dominikaner- och franciskanerpredikanter.  Genom att lyfta fram Maria Magdalena som ett 

varnande exempel illustrerades hur lätt det är för människan att bli förledd av djävulen. Men i 

likhet med Maria Magdalena som gjorde bot och bättring ville man förmedla att det fanns 

hopp för alla arma förtappade syndarare och synderskor skor där ute. Maria Magdalena fick 

således statuera ett slags exempel och användes i ett sedelärande syfte då det ansågs finnas ett 

funktionellt behov för denna stereotyp.31 När hennes popularitet stod i zenit under 

senmedeltiden fungerade hon som en inspirationskälla för de dominikanpredikanter vars 

predikningar behandlade hennes levnadsöde. Olika delar av hennes persona 

uppmärksammades i dessa predikningar; såväl hennes missionerande liv där hon i egenskap 

av en apostel ska ha sökt sig till hedningarna. Det predikades också om hennes tid som eremit 

bosatt ute i vildmarken i enkla grottor. Det sades också att hon i själva verket var en förmögen 

och ogift kvinna som levde ett liv i lyx och överflöd tills Jesus kom hennes väg. Tack vare 

                                                           
29 Susanne Olsson & Hanna Stenström (red.).Levande ord. Tolkningar av abrahamitiska källtexter. Lund: 

Studentlitteratur AB, 2011,”Minnet av Maria Magdalena-från evangelierna till feministisk kristendom”, 186 
30 Dick Harrison. Förrädaren, skökan och självmördaren. Stockholm: Bokförlaget Prisma, 2005, 119 
31 Ibid, 146 
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sina rikedomar kunde hon hjälpa den tidiga kristendomen att växa. Genom dessa vitt skilda 

porträtteringar av henne upphöjdes hon under senmedeltiden till ett helgon bland furstar och 

samhällets olyckbröder- och systrar såg i henne en idol och förebild.32 

  

2.4  Studier av Hagiopics 

Jag har funnit användbar litteratur till min uppsats som utifrån ett religionsvetenskapligt och 

filmanalytiskt perspektiv visar på bibelfilmers konstruktion och hur representationen av 

Jesusgestalten konstrueras i dessa filmer. Pamela Grace teoretiserar religiösa filmer i sin bok 

The Religious Film (2009) där hon undersöker såväl bibelfilmer som andra filmer med 

religiös tematik. Detta placerar henne i samma tradition som författarna till boken Savior on 

the Silver Screen (1999), Richard C. Stern, Clayton N. Jefford och Fader Guerric DeBona. Hit 

hör även en författare som W. Barnes Tatum som skrivit boken Jesus at the Movies: A Guide 

to the First Hundred Years (1994). Grace har bland annat studerat hur Jesusgestalten 

konstrueras i The Last Temptation of Christ. Hon synliggör den lättnad Jesus tycks uppleva 

då han inser att den vision han fick om ett familjeliv och äktenskap med Maria Magdalena 

(och andra kvinnor därtill) endast var en dröm. Jesus känner en befrielse då han inser att han 

fullföljer Guds vilja istället för att låta sig frestas av köttsliga lustar.33 Grace noterar även hur 

Jesus söker upp Maria Magdalena för att få hennes förlåtelse. Det är denna scen som börjar 

med att vi ser Maria Magdalena ta emot sexköpare. Jesus väntar ut dessa och säger sedan till 

henne: ”I need you to forgive me-I´ll pay my debt”. Han är i färd med att bege sig ut i öknen 

och söker hennes förlåtelse men vad är det han vill bli förlåten för? Hon diskuterar om det är 

hans avvisande av henne som han syftar till. En stund senare ser vi en scen där en grupp med 

män är på väg att stena Maria Magdalena. Jesus träder fram och räddar henne med orden ”den 

utan synd kan kasta första stenen”. Vi ser således ett exempel på hur hon porträtteras som 

äktenskapsbryterskan likväl som den prostituerade, två roller som ofta tillskrivs henne inom 

populärkulturen. I Jesus Christ Superstar blir vi för första gången introducerade till den 

påstådda romansen mellan dessa två.34 

Stern, Jefford och DeBona har tittat på relationen mellan Jesus och Maria Magdalena och 

konstaterar att de två tycks ha en stark och nära relation i filmen Jesus Christ Superstar. Enligt 

dem var detta något som DeMille antydde redan 1927 i King of Kings. De lyfter fram 

diskussionen om vem Maria Magdalena varit och studerar bibeltexter och kopplar dessa till 

                                                           
32 Dick Harrison. Förrädaren, skökan och självmördaren. Stockholm: Bokförlaget Prisma, 2005, 167 
33 Pamela Grace. Religious film. Chichwester, West Sussex, United Kingdom:Wiley-Blackwell, 2009,150 
34 Pamela Grace. Religious film. Chichwester, West Sussex, United Kingdom:Wiley-Blackwell, 2009, 94 
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henne. De vill få tittaren att inse att det sätt varpå Jesusgestalten porträtteras i Jesus Christ 

Superstar, såväl som i andra hagiopics, är en konstruktion och ett resultat av den tidsanda som 

filmen uppstod i. I detta fall under 70-talet som var en epok då man gärna utmanade 

auktoriteter och vedertagna ”sanningar”. Det låg helt i linje med tidens tecken att man ville 

dekonstruera rådande traditioner och ikoner, däribland även en så ikonisk gestalt som Jesus 

Kristus.35 

Film och religion. Livstolkning på vita duken. (Redaktörer: Tomas Axelson och Ola 

Sigurdson. I denna antologi har jag valt att lyfta fram Axelsons och Sigurdssons kapitel om 

Jesus på vita duken; ”Om frälsaren, filmstjärnan, och samtidsmänniskan”. De vägleder 

läsaren genom bibelfilmer och sätter i likhet med Tatum, Stern, Jefford & DaBona in dessa 

filmer i ett historiskt sammanhang.  

Tatum ger historiska tillbakablickar på hur bibelfilmer konstruerats och vilket bemötande de 

fått. Denna bok har jag främst använt som ett uppslagsverk bland annat för att få 

bakgrundsinformation till hur arbetet med filmerna framskred. Tatum har undersökt hur 

Jesusgestalten porträtteras i bibelfilmer vilket inspirerat mig då jag å min sida studerat 

porträtteringen av Maria Magdalenagestalten . Man kan konstatera att det som förenar Tatum, 

Grace och Stern, Jefford & DeBona är att de samtliga haft till syfte att undersöka hur väl 

filmmanus överensstämmer med evangelietexter och problematisera detta.   

I sin artikel exemplifierar Kevin Brown36 hur populärkulturen cementerar bilden av Maria 

Magdalena som en ”dålig flicka” genom att ständigt reproducera bilden av henne som den fd. 

prostituerade. Brown lyfter bland annat fram hur tre av fyra skönlitterära författare som skrivit 

om henne väljer att fokusera på myten om den prostituerade vilket också kan ses i vissa 

hagiopics.   

  

                                                           
35 Richard C. Stern, Clayton N. Jefford & Guerric Debona, O.S.B. Savior on the Silver Screen. New York: 

Paulist Press, 1999, 164 
36 Kevin Brown´Tis pity she´s a whore: the revision of Mary Magdalene in contemporary fiction .2006 
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3. Synopsis av filmerna 

3.1  The Last Temptation of Christ, 1988 Regi: Martin Scorsese.  

Martin Scorsese har regisserat en av de mest kontroversiella filmer om Jesus. Den inleds med 

texten:”This film is not based on the Gospels but upon the fictional exploration of the eternal 

spiritual conflict.”37 Detta till trots väckte den ett ramaskri när den kom och resulterade i att 

amerikanska biskopar manade till bojkott av filmen och 25 000 demonstranter gick man ur 

huse för att gå till Universal Studios och visa sin avsky. Filmen blev t.o.m. totalförbjuden i 

vissa länder, däribland Israel. Orsaken till att filmen väckte så ont blod bland en del 

konservativa kristna grupper var Scorseses porträttering av Jesusgestalten. Scorseses film tar 

avstamp i den grekiske författaren Nikos Kazantzakis bok och det kontroversiella är att filmen 

fokuserar på Jesus mänskliga aspekter och visar upp en diametralt olik bild av Jesus än den 

som biopubliken tidigare fått se.38 Jesusgestalten, här spelad av Willem Dafoe, blir i Scorseses 

regi en tvivlande, svag och rädd man som inte kan förlika sig med att han är Messias. Det som 

ytterligare eldade upp publiken var att Jesus porträtteras som en sexuell varelse i filmen, om 

än i en drömvision. Initialt får vi se en psykiskt instabil man som är svårt anfäktad av de inre 

röster som kallar honom till att vara Guds utvalde son. Han gör allt för att undkomma dessa 

röster genom att prygla sig själv och tillverka kors till romarna tills han kapitulerar inför 

uppdraget. Det som även är spektakulärt i denna film är att Jesus porträtteras som en man som 

slits mellan Guds plan för honom och sin kärlek och sexuella lust till Maria Magdalena. De 

starka reaktioner som filmen framkallade hos delar av publiken var en följd av spektakulära 

scener. En kritiker sammanfattade med följande citat:”Jesus crouches by the bed and watches 

with voyeuristic intensity as Mary Magdalene has sex with ten different men”.39 Jesus 

mänsliga sida förstärks i denna film som fokuserar mindre på de gudomliga aspekterna 

3.2  Jesus Christ Superstar, 1973 Regi: Norman Jewison 

Andrew Lloyd Webber och Tim Rice skrev låten Jesus Christ Superstar som släpptes som en 

singel som fick stor genomslagskraf då den kom. Den släpptes sedan som en dubbelskiva som 

idag återfinns i många skivbackar hos samlare och illusterar High Concepterans stil om att 

etablera det rätta soundtracket till filmen. Musiken är således ursprunget till rockoperan Jesus 

Christ Superstar. Samarbetet mellan Andrew Lloyd Webber och Tim Rice resulterade i en 

musikal som hade premiär 1970.  Några år senare överfördes musikalen till ett filmmanus i 

                                                           
37 The Last Temptation of Christ, dir. Scorsese, M. USA & CANADA. Universal Pictures 1988. (dvd) 
38Tomas Axelson & Ola Sigurdson (Red.). Film och religion. Livstolkning på vita duken. Örebro: Bokförlaget 

Cordia AB, 2005, ”Om frälsaren, filmstjärnan och samtidsmänniskan. Jesus på vita duken”, 139. 
39 Richard C. Stern, Clayton N. Jefford & Guerric Debona, O.S.B. Savior on the Silver Screen. New York: 

Paulist Press, 1999, 267 
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Jewisons regi. Den skulle efter filmens premiär 1973 komma att leva ett långt liv som 

rockopera däribland i en svensk uppsättning. Jesus Christ Superstar turnerade i Sverige så sent 

som 2014 där den förra The Ark-sångaren Ola Salo spelade Jesusgestalten. Filmen inleds med 

att en samling hippieklädda ungdomar anländer i en buss till ett ökenlandskap. Vi befinner oss 

således i nutid då året är 1973. Ungdomarna ska sätta upp pjäsen Jesus Christ Superstar och 

börjar ta på sig kostymer och bygga scenografi. I en musikal finns en blandning av sjungna 

och talade repliker medan det i en opera endast finns sjungna repliker. Detta är snarare att 

betrakta som en rockopera då det inte finns några talade repliker alls. Filmen börjar med att vi 

ser Judas uttrycka oro för att Jesus med sina handlingar provocerar romarna och riktar en 

varning mot kameran där han varnar folket för att sätta all sin tillit till Jesus som de börjat 

följa. Han vill att folket ska räddas undan romarnas förtryck men upplever att Jesus inte 

lyssnar på honom utan anser snarare att populariteten har stigit honom åt huvudet.  

” You´ve started to believe the things they say of you. 

You really believe this talk of God is true. 

And all the good you´ve done will soon get swept away; 

You´ve begun to matter more than the things you say.”
40 

 Judas är filmens berättare och vi följer handlingen utifrån hans synvinkel. Jesus blir allt 

populärare och mer älskad av folket till Judas och översteprästerna Kafajas och Hannas 

förtret. I denna film är Jesus dyrkad av folket men också en man som är djupt osäker och 

stundtals svag. Framställningen av Jesus som rockstjärnelik förstärks av att filmen känns 

väldigt samtida då 70-talsestetiken löper som en röd tråd genom filmen i val av kostym, 

peruk, musik etc. Jesus är inte helt olik en rockmusiker från 70-talet såväl utseendemässigt 

som i sångstil då hans röst går upp i falsett vid höga sångpartier. Den första aktens vändpunkt 

sker under numret ”This Jesus Must Die”41 när Kajafas och översteprästerna håller ett 

krismöte om hur de ska komma till bukt med Jesus som de upplever som ett allt större hot. Då 

Kajafas uppsöker Herodes för att diskutera Jesus öde sitter denne i badbyxor och sjunger om 

att han vill se Jesus traska över hans swimmingpool i ett buskisartat sång- och dansnummer. 

Den sortens medvetna stilbyten förekommer genom filmen som ändå inte tappar den röda 

tråden vilken är berättelsen om av Jesus sista veckor i livet och hans väg mot korset. Judas 

framför det avslutande sångnumret som kulminerar i filmens titelspår Superstar. Han framför 

titellåten på en upplyst scen omgiven av dansare som samtliga är iklädda utsvängda byxor, 

                                                           
40 Pamela Grace. The Religious Film. 2009. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. 93 
41 22:25 min 
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fransjackor, peruker och fjäderboer. Det spektakulära och det som upprörde delar av publiken 

är att döden på korset inte följs upp av en uppståndescen. Filmen avslutas i stället med att 

emsemblen återvänder till bussen som väntar på dem där de en efter en stiger de på och kastar 

en sista blick på platsen där uppsättningen nyss ägde rum. Den enda som inte kommer till 

bussen är Jesusgestalten. Bussen åker iväg och långt borta i horisenten vid den nedåtgående 

solen ser vi en gestalt vandra omkring. Detta kan tolkas som att det vi ser är en herde valla 

sina får.  

3.3  The Passion of the Christ, 2004 Regi:Mel Gibson 

The Passion of the Christ väckte stor uppmärksamhet ur flera aspekter då den hade 

premiärdatum den 25 februari 2004. Mel Gibson var en omsusad filmstjärna med en 

filmskarriär som sträckte sig från genombrottet 1979 med den första av tre Mad Max filmer 

till stora roller under 80 -talet med Dödligt vapen-filmerna. Karriären fortsatte som på räls 

och under 90-talet kröntes den med att han regisserade och spelade huvudrollen i filmen 

Braveheart 1995. Braveheart blev en stor Oscarsvinnare och kammade hem fem 

Oscarsstatyetter.42 The Passion utmynnar ur den livskris som Gibson berättat  i intervjuer att 

han hamnade i. Filmsuccéerna och att vara en omsusad filmstjärna ledde till att han hamnade i 

en livskris då han var i 30-års åldern. Denna livskris fick till följd att han sökte sig tillbaka till 

sin religiösa hemvist, katolicismen och i intervjuer berättade Gibson att han använde Jesus sår 

till att läka sina egna.43 Gibson är i likhet med Scorsese katolik och detta förenar och utmärker 

regissörerna från de andra regissörerna. Filmen bygger på inspiration från traditionella 

romersk-katolska seder såväl som från en bok med titeln The Dolorous Passion of Our Lord 

Jesus Christ. Den gavs ut 1833 och skrevs av Anne Catherine Emmerich, en nunna från 

Augustinerordern, som genom visioner om Jesu lidande upplevde mystika erfarenheter om 

hans sista tid i livet. I Emmerich  visioner såg hon närvaron av en ondskefull gestalt som hon 

tolkade som Satan. Denna satansgestalt sågs enligt Emmerich befinna sig bland det judiska 

folket och bevittna Jesu lidande. Dessa visioner tog Gibson fasta på i sin film där 

Satansgestalten uppträder i skepnad av en kvinna med ett demonliknande barn i sin famn.44 

The Passion of the Christ blev kontroversiell för dess utdragna tortyrscener som väckte anstöt 

bland stora delar av publiken. ”Two hours of Pain that Seems Like Twelwe”, som Barnes 

uttrycker det.45 Denna film börjar med att citera Jesaja: ”Han blev pinad för våra brott…” och 

i öppningsscenen ser vi en mörk himmel. Det är fullmåne. Jesus befinner sig i Getsemane där 

                                                           
42 W. Barnes Tatum. Jesus at the Movies: a Guide to the First Hundred Years. Santa Rosa, Kalifornien:2004, 

209 
43 Ibid 210 
44 Ibid 212 
45Ibid 211 
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han vankar av och an och är svårt anfäktad allt medan lärjungarna sover. I nästa scen ser vi 

Judas stå inför Kajafas och hans män och få sina trettio silvermynt som tack för sitt förräderi. 

Jesus talar till Gud i Getsemane och vädjar om hjälp för att strax därpå gripas av de romerska 

soldaterna som kommit dit för att arrestera honom. Därefter skildras Jesus lidande och vägen 

till korset och det oundvikliga slutet. Filmens narrativ fokuserar uteslutande på Jesu lidande.  

3.4  The King of Kings, 1927 Regi: Cecil B. DeMille 

Denna svartvita stumfilm från 1927 anses vara en av de mest spridda och sedda Jesusfilmer 

som någonsin gjorts. Detta hävdade åtminstone upphovsmannen, mästerregissören Cecil B. 

DeMille, som uppskattade att ungefär 800 miljoner tittare sett den46. Filmen bygger på boken 

The Man Nobody Knows (1924) av författaren Bruce Barton och var en bästsäljare. Denna 

film inleds med att Maria Magdalena arrangerat en fest hemma där hon som ensam kvinna är 

omgiven av mäktiga män som alla trånar efter henne. Männen visar henne intresse men hon 

skojar med de och viftar bort deras inviter. En av männen börjar reta henne för att hon har 

förlorat sin älskare Judas till någon annan. Svartsjukan griper tag i henne och hon tar ett 

strypgrepp om mannens hals för att tvinga fram ett namn om vem denne kvinna är som 

konkurrerar om hennes älskare. ”Han heter Jesus”, svarar mannen. Maria Magdalena kallar 

till sig sina tjänare och ber dem att göra iordning hennes kortege som dras av zebror. Under 

dramatiska former beger hon sig iväg för att finna Judas men hon möter Jesus. Hon blir frälst 

av Jesus och kommer att bli en av hans hängivna följeslagare. Filmen visar en Jesusgestalt 

som är mild och mycket karismatisk, som helar både människor och lagar barns trasiga 

dockor. Det är en Jesusgestalt vars gudomlighet poängteras framför hans mänskliga aspekter. 

Detta genom att DeMille med fotografens och teknikernas hjälp lyckades skapa scener där 

Jesus upplevs självlysande, i vissa scener är det en stark gloria runt honom något som kan 

anses förstärka de gudomliga dragen.  

  

                                                           
46 W. Barnes Tatum. Jesus at the Movies: a Guide to the First Hundred Years. Santa Rosa, Kalifornien:2004,  47 
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4. Porträtteringen av Maria Magdalena i filmerna 

4.1  Maria Magdalena i The Last Temptation of Christ  

Maria Magdalena spelas av Barbara Hershey. Det första mötet som sker mellan Jesus och 

Maria Magdalena sker tidigt i filmen. Jesus tillverkar i egenskap av snickare kors åt romarna 

och håller precis på att leverera ett av dessa kors till en avrättning. Han släpar på detta 

egenhändigt tillverkade kors och passerar en vredgad klunga med judar som skriker 

okvädesord mot honom. De ser honom som en förrädare. Vi ser en kvinna komma fram ur 

denna ilskna folkmassa, kameran zoomar in hennes hennatatuerade fötter och smyckade 

anklar, kameran glider sedan långsamt uppför hennes lår tills vi tillslut får se en vacker 

kvinna. Vi ser henne ur ett grodperspektiv. Hon utmärker sig i folkmassan genom att vara  

prydd av smycken, bära kraftig makeup och ha ett långt, mörkt lockigt utsläppt hår. Hon 

närmar sig Jesus och när han står lätt framåtböjd inför henne, med det tunga korset på sina 

axlar, spottar hon honom rakt i ansiktet, vänder sedan på klacken och går därifrån. Vi har 

härmed blivit introducerade till Maria Magdalena. I nästa scen med henne får vi en 

överblicksbild av ett torg. Vi ser Jesus följa en man genom torget in i templet där allt är till 

salu; såväl matvaror som kroppar. Mannen går in genom en tung port och Jesus följer efter 

honom. Väl därinne finns en stor samling män som sitter i ett slags väntrum och väntar på sin 

tur. Längre bort i korridoren ser vi en säng som är draperad med tunna, halvt genomskinliga 

draperier. Där pågår ett samlag mellan Maria Magdalena och en man som i nästa klipp bytts 

ut mot en annan som väntat på sin tur. Jesus ser allt detta. Han väntar ut den sista mannen och 

när han är ensam kvar i rummet går han fram till Maria Magdalena. Hon blir både arg och 

förlägen och skyler sin kropp med lakanet. Det framgår att hon och Jesus har ett förflutet ihop 

och att han krossat hennes hjärta. Hon säger att hon är arg på Gud som tagit honom ifrån 

henne. Jesus å sin sida försöker ta Gud i försvar i detta bitterljuva möte. Jesus och Maria 

Magdalena har inte sex i denna scen men det förekommer en sådan senare i filmen. Denna 

sexscen är förvisso skildrad som en slags drömsekvens när Jesus hänger på korset och sakta 

håller på att förlora medvetandet. I detta utsatta tillstånd får Jesus via den till ängel förklädde 

satansgestalten i en vision en inblick i hur hans liv skulle kunna te sig om han struntar i guds 

befallning och istället bejakar den köttsliga lusten. ”Ängeln”leder bort Jesus från korset och  

förklarar att det skett ett missförstånd vilket innebär att han inte är Messias utan en högst 

ordinär man. Då han enligt ”Ängeln” nu inte längre behöver offra sig på korset för 

mänsklighetens skull öppnar det upp för att han i stället kan äkta sin älskade Maria 

Magdalena. Ängeln leder honom således fram till Maria Magdalena som går honom till mötes 

iklädd bröllopsskrud. Scorsese skildrar hur Jesus och Maria Magdalena därefter har samlag 
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vilket får till följd att Maria Magdalena blir gravid. Detta slutar dock i olycka då den 

höggravida Maria Magdalena avlider. Efter att ha förlorat sin stora kärlek och sitt barn gifter 

han om sig med Lasarus och Martas syster Maria och bildar en ny familj med henne. Vi ser 

att de skaffar barn. Vi ser också i en senare scen att Marias syster Marta förför Jesus och även 

de får barn. Den åldrande Jesus är således flerbarnsfar när Judas och de övriga lärjungarna 

söker upp honom. Han blir då varse om det misstag han gjort som valt att bejaka sin köttsliga 

natur istället för att lyda Gud. Han ångrar sig bittert och ber Gud att få ställa allt till rätta. 

Således hamnar han återigen vid korset och han inser att allt endast var en dröm som 

satansgestalten i form av en ängels skepnad konstruerade för att få honom att svika Gud och 

därmed mänskligheten. Då han inser att skadan är reparerad sprider sig ett leende på hans 

läppar och han dör på korset. 

4.2  Maria Magdalena i Jesus Christ Superstar 

Maria Magdalena spelas av Yvonne Elliman. Hon är en moderlig gestalt som väcker Jesus 

ömhet och Judas ilska. Hon dedikerar vackra sånger till honom och varje kväll ser vi henne 

följa med honom till hans tält där hon bäddar ner honom. Detta sker dock under ytterst kyska 

former. Filmen antyder att dessa två har en djupare relation som skiljer sig från de övriga 

relationer Jesus har med sina andra följeslagare, men huruvida deras relation är platonisk eller 

inte får vi inte veta. Genom sångerna hör vi att Maria Magdalena är mycket förälskad i honom 

vilket framkommer i låten I don´t know how to love him. Hennes amorösa känslor är dock 

präglade av förvirring och ovisshet om hur relationen ska utvecka sig. I återkommande scener 

ses Maria Magdalena smörja Jesus. Hon baddar hans ansikte och erbjuder honom svalka när 

det är varmt och sjunger honom till sömns med låten”Everythings alright”. Det är under 

denna scen Judas fäller kommentaren att hon slösar dyrbar olja på Jesus , pengar som skulle 

komma de fattiga till bättre nytta, något som Jesus bemöter med att de inte har resurser att 

rädda alla världens fattiga och att Judas ska tänka på att han inte kommer att ha kvar Jesus för 

alltid. Konflikten mellan Maria Magdalena och Judas är påtaglig även om hon väljer att inte 

gå i polemik med honom. Han betraktar Maria Magdalenas och Jesus relation med stegrande 

avund då när hon under låten What´s the buzz/Strange Thing Mystifying smörjer honom. 

Jesus: ”Mary,oh, that is good…(…)she alone has tried to give me what I need right here and 

now”  

Judas: ”It seems to me a strange thing. Mystifying. That a man like you can waste his time on 

such a concubine. Yes, I can understand that she amuses but to let her stroke you and kiss 

your hair is hardly in your line. It´s not that I object to her profession but she doesn´t fit in 
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well of what your teaching say. It doesn´t help us if you´re inconsistence they only need a 

small excuse to put us all away.” 

Jesus: ”Who are you to critisize her? Who are you to dispice her? Leave her, leave her, let her 

be now. Leave her, leave her, she´s with me now.” 

Maria Magdalena är obrottsligt lojal med  Jesus, hon förekommer i de flesta scener, om än 

ofta i en passiv roll vid hans sida eller en bit ifrån. Ibland tar Jesus hennes hand när de är i 

publika sammanhang. Hennes tidigare liv antyds genom Judas uttalanden och den sång hon 

framför som ett av hennes solonummer, I don´t know how to love him. Här följer ett utdrag ur 

den: 

”I don´t know how to love him. What to do, how to move him. 

I´ve been changed, yes really changed. 

In these past few days, when I´ve seen myself, I seem like someone else. 

I don´t know how to take this. I don´t see why he moves me. 

He´s a man. He´s just a man. 

And I´ve had so many men before, In very many ways, 

He´s just one more.” 

4.3  Maria Magdalena i The Passion of the Christ         

Maria Magdalenagestalten spelas av Monica Bellucci som utmärkte sig genom att vara en av 

de mer kända ansikten i filmen. Hon hade tidigare varit med i uppmärksammade Matrix 

Reloaded 2003) och Matrix Revolutions (2003).  Filmens första akt börjar med den 

ångestfyllda natten i Getsemane där vi möter en svårt anfäktad Jesusgestalt. Vi förstår att 

Jesus dagar är räknade och denna nattsvarta atmosfär ger oss därmed filmens anslag. Den 

första vändpunkten sker när Jesus blir gripen av soldaterna och därefter tar akt två vid som 

fokuserar nästan uteslutande på tortyren han erfar från gripandet till korset. Den tredje akten 

visar hur han dör på korset efter utdragna plågor som slutar i ett blodbad. Maria 

Magdalenagestalten introduceras under milt uttryckt kaotiska former. Då hon gör entré har 

Jesus nyligen blivit förrådd av Judas och tillfångatagen av de romerska soldaterna. Jesus mor 

Maria, som ligger och sover i samma byggnad som Maria Magdalena, väcks av en dröm där 

hon fått ett varsel om att Jesus är i fara.47 Då rusar Johannes in och meddelar till kvinnornas 

förskräckelse att Jesus är gripen. Nästa scen med Maria  Magdalena är då hon befinner sig på 

                                                           
47 14:24 min 
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ett torg tillsammans med Maria och Johannes, Petrus och de andra. Det råder en orolig, 

upprorsstämning på torget. En soldat som passerar undrar vad som pågår varpå Maria 

Magdalena rusar fram till honom med tårar i ögonen och illustrerar genom att greppa tag om 

sin ena handled att Jesus är gripen.48 

Maria Magdalena:  ”Därinne! Hindra dem! De har gripit honom! I hemlighet! På natten! För 

att dölja sitt brott för er! Hindra dem!” 

Romersk soldat: ”Vad skriker du om, kvinna? Vem har de gripit?” 

Maria Magdalena: ”Jesus! Jesus från Nasareth!” 

Hon blir bryskt undanknuffad av Kajafas som kallar henne tokig och påpekar att det är en 

brottsling de gripit som bröt mot tempellagarna. Maria Magdalena förekommer i scener 

tillsammans med Maria och Johannes. Det är de tre som lojalt står vid Jesus sida och besöker 

honom i fängelset och följer honom till korset. Det är även de tre som troget står vid korset. 

Det finns en tillbakablick till en scen som visar hur Jesus hjälpte Maria Magdalena från att bli 

stenad till döds. Då var hon sminkad, bar stora örhängen, hade håret utsläppt och var helt 

klädd i vitt. Nu är hon svartklädd och bär en huvudduk i form av en  sjal. Hon bär vare sig 

makeup eller smycken. Det är en påtaglig skillnad mellan Maria Magdalena i dåtid och nutid. 

Scenerna med Maria Magdalena visar en kvinna som lider svårt av att se sin mästare torteras i 

långa, horribla tortyrscener. Då Jesus slutligen dör på korset finns Maria, Maria Magdalena 

och Johannes där för att ta emot kroppen. Trion är indränkta i blod som är en följd det 

blodbad som tortyren lett till. Det är den sista scenen där Maria Magdalena förekommer. 

Filmens slutscen visar hur stenen rullas bort och att Jesus har satt sig upp i sin grav för att resa 

sig upp och gå.  

4.4  Maria Magdalena i The King of Kings  

Rollen som Maria Magdalena spelas av Jacqueline Logan vars karriär nådde sin höjdpunkt i 

denna roll för att därefter successivt dala när ljudfilmen gjorde entré. Filmen är en svartvit 

stumfilm som är delvis kolorerad. Hon ses initialt i filmen med en klarröd cape draperad över 

halva axeln, en svart minikjol och en dito bikiniöverdel. Den röda färgen är ansedd som en 

symbol för synden och var en färg som som prostituerade bar i det antika Rom.49 Den första 

textskylten anger anslaget för filmen med följande mening: ”In Judea-groaning under the iron 

heel of Rome-the beautiful courtesan, Mary of Magdala, laughed alike at God and Man.” Den 

                                                           
48 18:28 min 
49 Richard C. Stern, Clayton N. Jefford & Guerric Debona, O.S.B. Savior on the Silver Screen. New York: 

Paulist Press, 1999, 171. 
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första scenen visar hur en middag äts under lättjefulla former. Runt middagsbordet sitter 

flamboyanta män och äter diverse delikatesser ivrigt påpassade av barbröstade servitörer. En 

samling kvinnor spelar harpa och luta och på en divan ligger Maria Magdalena utsträckt. 

Atmosfären är lyxuös och exotisk och förstärks av att de vilda djuren som stryker runt 

middagsgästerna. Hon kelar med en leopard som vore den en kattunge.  

Beundrare: ”Mary! If you though will give kisses to a beast, why not to me?” 

Frågar en av männen fräckt och gör närmanden mot henne. Hon viftar bort honom till 

sällskapets skratt och förtjusning. Det framkommer av samtalet att Judas är hennes älskare 

och att han varit försvunnen en längre tid. Männen retar henne för detta och lyckas locka fram 

en svartsjuka genom att  insinuera att hon har en kvinnlig rival. Då hon får veta att rivalen 

istället är en snickare vid namn Jesus blir hon arg och utropar: 

Maria Magdalena: ”Go fetch my richest parfumes!”50  

Maria Magdalena: ”Harness my zebras-  gift from the Nubian King! This Carpenter shall 

learn that He cannot hold a man from Mary Magdalene!”  

Hon blir utmanad att anta ett vad om hon kan få tillbaka Judas från Jesus. På en kommentar 

om att en av männen sett Jesus läka sjuka och bota blinda svarar hon kvickt: 

Maria Magdalena: ”I take thy wager! I have blinded more men than He have ever healed!”  

Maria Magdalena och mannen slår vad om att hon ska lyckas ta tillbaka Judas 

Kortegen med zebrorna kommer in och hon hoppar på droskan som bär av till Jesus. Det är en 

självsäker och triumferande Maria Magdalena som vi ser lämna festligheterna. Då hennes 

följe anländer fram till torget kastar sig folket förskräckt åt sidan.  

Maria Magdalena: ”Where is this vagabond carpenter?”  

En man ur folkhopen pekar mot ett hus och hennes tjänare bereder plats åt henne genom att  

rulla ut en matta framför ingången. Framför huset ligger en sjuk person på en brits och väntar 

troligen på att få träffa Jesus men detta tar inte hon någon notis om. Hennes blick är bestämd 

och ett svagt leende spelar på hennes läppar då hon träder in i huset. Den första hon möter är 

Judas som tycks överaskad då han ser henne. 

Maria Magdalena: ”Where is this Man who holdeth thee from Mary Magdalene?” 

                                                           
50 06:00 min 
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Bakom henne står Jesus och lärjungarna.  

Jesus: ”Ask, and it shall be given you - seek, and ye shall find!” 

Hon vänder sig om för att höra vem som yttrar sig och går med resoluta steg fram till mannen 

som sagt detta. Då hon möter Jesus blick  tycks det som att hon blir ögonblickligen förtrollad. 

Hon blir synbart nervös och försöker skyla sina bara axlar. I ett försök att vända sig om och 

gå sin väg misslyckas hon. Hon tycks paralyserad och istället  lyfter hon upp armarna framför 

ansiktet som i ett slags nödvärnsskydd. Jesus klara blick betraktar henne intensivt varpå han 

säger: 

Jesus: ”Be thou clean!”51  

Genast då han uttalat dessa ord börjar en märklig metamorfos ta sin början, inte minst utifrån 

ett bildperspektiv betraktat. Armarna hon hållit för ansiktet faller ner och glider isär. Hennes 

blick är öppen, frågande och riktad mot Jesus. Då ser vi en skepnad i form av en replika av 

henne själv komma ut ur hennes vänstra sida. Skepnaden är halvt transparent och ger 

illusionen av att vara en ande, ett spöke eller är det kanske en demon? 

Ond ande 1: ”I am LUST! Hold me fast, Mary-my arms are the gates of life!” Säger detta 

väsen och stryker lidelsefullt hennes hår. Strax därpå kommer ännu ett väsen ut ur hennes 

kropp, en exakt kopia av den förra, och säger:  

Ond ande 2: ”I am GREED! I drain hearts but I fill your purse-let Him not destroy me!” 

Kampen om henne hårdnar mellan de onda andarna som sliter och drar i henne och  Jesus som 

står stilla framför henne. Han utstrålar värme, lugn och håller sin blick stadigt fäst vid henne.  

Ond ande 3: “Keep me Mary, I am PRIDE! Through me thou hast enslaved many Kings!” 

sager en ande varpå tre nya tränger ut ur hennes kropp. 

Ond ande 4, 5, 6 och 7: “We are GLOTTONY-INTOLERANCE-ENVY-ANGER! We teach 

thee to forget, and to hate, and to consume!” 

Hennes blick håller stadigt fast vid Jesus blick och som åskådare ser man hur hon alltmer 

börjar sjunka ihop och krafterna tycks rinna ur henne. Petrus vänder sig om till en kvinna som 

stannat till för att se vad som pågår. 

Petrus: ”He doth cleanse her of the seven deadly sins!”  

                                                           
51 23:14 min 
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När denna exorcism är utförd sprider sig ett saligt leende på hennes läppar. Hon inser dock 

snart att hon står iklädd endast en bikinitopp och minikjol varpå hon något förlägen börjar 

skyla sin kropp. Hon tar en del av det långa tygsjok hon har runt sin midja och draperar det så 

att hon på så vis skapar en sjal som täcker hennes axlar och huvud. Frälsningen har nu ägt 

rum. Utseendemässigt är hon nu inte helt olik Jesus egen mor, Maria, som för övrigt betraktat 

denna demonutdrivning och nu ler åt förvandlingen. Maria Magdalena går fram till Jesus, 

faller ner på knä och kysser hans mantel. Vi förstår nu att hon är frälst och kommer att vara 

hans lojala följeslagare.  

Jesus: ”Blessed are the pure in heart-for they shall see God!” säger Jesus och lägger sin hand 

på hennes huvud. Med denna scen kan man tolka att han välsignar henne. Värt att notera att 

hon fram till dess inte såg upp till honom. Hela hennes väsen, kroppsspråk, är förändrad i 

samband med frälsningen. Tidigare porträtterades hon ofta med näsan uppe i vädret.   

Maria Magdalena förekommer inte som en central figur i andra scener förrän inför rådslaget 

om Jesus öde. Då protesterar hon vilt och är förtvivlad inför det som komma skall. Hon 

befinner sig bland folkhavet när Pilatus ber folket att välja vem han ska frige, Jesus eller den 

ökände mördaren Barabbas. ”Barabbas, Barabbas” svarar folket i kör. Inför Pilatus skriker 

hon ut sin förtvivlan: 

Maria Magdalena: ”His only crime has been to heal your sick and raise your dead!”  

Hon bönar och ber: 

Maria Magdalena: ”Save him , you may yourself need mercy!” 

Men Kajafas viftar bort henne och säger till Pilatus: 

Kajafas: ”Would you listen to the Harlot of Magdala against your own priest!” 

Därefter tvår Pilatus sina händer och strax därpå får vi följa Jesus väg mot korset. Hon syns 

tillsammans med Jesus mor Maria, Maria från Betania och hennes syster Marta i folkhavet 

runt honom. Hon visar sin sorg mycket expressivt genom att ropa och skrika ut sin förtvivlan. 

Betänk att detta är en stumfilm och att man som åskådare ändå tycker sig kunna ”höra” dessa 

verop. Jesus mor Maria går fram till korset och lutar förtvivlat sin panna mot det. De övriga 

två kvinnorna befinner sig på en bits avstånd från korset och de är mycket dämpade och 

plågade av sorg. Himlen öppnar sig och det utbryter ett oväder med blixtrande himmel. Jorden 

börjar att skaka, det känns som att hela jorden håller på att gå under. 
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Jesus: ”It is finishes, Father!”  

Jesus drar sin sista suck och dör. Maria Magdalena gråter och slår förtvivlat ut sina händer, 

springer fram till korset där Jesus kropp hänger och håller om det medan stormen river och 

himlen mörknar. Hon är helt svartklädd. Maria Magdalena och Jesus mor Maria befinner sig 

båda vid korset och ber om att ljuset ska återvända vilket det också mirakulöst nog gör! 

Genast övergår filmen till att bli i färg (!) från att ha varit svartvit i över två timmar. Färgerna 

är grälla och blir onekligen en stor kontrast mot de gråa nyanserna som präglat filmen fram 

tills nu. Vi ser två romerska soldater stå och vakta Jesus grav. Helt plötsligt strålar det ut ett 

starkt ljusfenomen från grottan som bländar och skrämmer soldaterna som snabbt flyr fältet. 

Helt plötsligt rullas stenen undan och ut ur graven kommer Jesus. En bit bort uppe på kullen 

ser vi Maria Magdalena och Jesus mor Maria komma gående med blommor för att besöka 

graven. De ser att stenen är borta. Maria Magdalena skyndar sig in i grottan för att söka efter 

Jesus kropp medan Maria stannar kvar utanför. Då visar sig Jesus för sin mor. Stunden därpå 

möter Maria Magdalena Jesus i grottan där hon gråter över att hans kropp är försvunnen. 

Jesus visar sig för henne till hennes stora glädje och i den avslutande scenen uppenbarar han 

sig även för de övriga lärjungarna. Filmen avslutas med textskylten om att Jesus ord och 

gärningar ska spridas till mänskligheten vilket kan tolkas att DeMille hade ett tydligt 

didaktiskt syfte med filmen.  
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5. Analys 

Jag har valt att göra min analys enligt den dramaturgiska analysmodellen som jag 

presenterade i kapitel två vilket innebär att jag delar in analysen i tre akter enligt den gängse 

modellen.  

5.1  Akt 1 
5.1.1 Akt 1 i The King of Kings 

I filmens anslag blir vi genast varse om att det rör sig om en stumfilm varpå vi får stifta 

bekantskap med Maria Magdalenagestalten. Akt ett utspelar sig hemma hos Maria 

Magdalenagestalten där det pågår en middagsbjudning. Hennes middagsgäster är uteslutande 

män tillika beundrare som glupskt förser sig med mat medan hon ligger utsträckt på en divan 

till deras stora förtjusning. DeMille skildrar henne nästan uteslutande i helfigur i akt ett och 

detta tolkar jag på två sätt. Dels vill han exponera hennes kropp och understryka den skönhet 

hon besitter. I denna akt är hennes gestalt konstruerad för att behaga män vilket gör henne å 

ena sidan underordnad men samtidigt är något hon försöker att kontrollera genom att hålla 

deras intresse uppe. Hon lever uteslutande på sitt utseende genom att vara en maträss och vi 

får en bild av att hennes välstånd uppstått av de gåvor som hennes beundrare öst över henne. 

Genom att nästan uteslutande visa i helfigur i den första akten tycks han också vilja peka på 

synden i  såväl hennes natur som i den kontext hon befinner sig i. I akt ett får vi veta att hon 

har en kärleksrelation med Judas som är försvunnen sedan en tid tillbaka. DeMille etablerar 

därmed ett kärlekspar mellan två så ”syndfulla” människor vilket kan förstås som att vi 

åskådare ska dra efter andan och förfasa oss än mer över Maria Magdalenagestalten och 

hennes livsval. ”Inte nog med att hon är syndig hon har t.o.m. gått så långt som att  hon börjat 

pola med Judas av alla människor…!”. Det som sker i denna första akt är att vi ser hennes liv 

så som det ser ut innan hon möter Jesus och allt det hon sedermera kommer att försaka. 

Frågan som ställs i den första akten är i detta fall vem denne märklige Jesus är som tagit Judas 

ifrån henne. Det är även här vi ser den första vändpunkten ske då hon inser att hon måste bege 

sig av för att konfrontera denne Jesus. Den första akten är handkolorerad som tidigare nämnts. 

Utifrån en teologisk aspekt finns det ingen biblisk koppling till denna scen utan den är helt 

fiktiv. Det som däremot är intressant är hur DeMille utmålar synden. Under den första akten 

befäster han henne som en syndig människa och man kan tänka sig att hon därmed blir en 

potentiellt ”svår nöt att knäcka” för den som vill omvända henne. Min tolkning är att genom 

att göra henne så pass syndig och ”knepig” blir det en större bedrift om Jesus lyckas frälsa 

henne.  
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5.1.2 Akt 1 i Jesus Christ Superstar  

Det framgår tidigt att detta rör sig om en high concept-film då rockmusiken pumpar för full 

volym och en buss slirar fram längst ett ökenlandskap. Maria Magdalenagestalten 

introduceras genom att hon kliver ur bussen då den anländer till ett ökenlandskap. Hon tillhör 

den ensamble bestående av hippieungdomar som ska sätta upp uppsättningen av Jesus Christ 

Superstar. Under de första minuterna ser vi scenställningar byggas upp och skådespelarna 

ikläda sig sina roller. Filmens anslag är att snabbt visa oss att det förvisso är 1970-tal men att 

vi ska föreställa oss att vi flyttas tillbaka till Jesu tid. Det är under sångnumret What´s the 

buzz/Strange Thing Mystifying i grottan som Jesus tar tydligt parti för henne och befäster 

därmed deras relation med orden ”She´s with me now”. Stämningen är på topp och i grottan 

dansas det allt medan Jesus blir omhändertagen av Maria Magdalena. Judas ser med avund på 

samlingen och träder fram ur skuggorna genom att uppträda provokativt vilket får Jesus att 

resa sig upp från sin halvliggande position där han åtnjutit hennes omsorg. Hon tittar sårat upp 

mot Judas och vänder sedan ner sin blick i marken. Jesus lägger sin hand på hennes huvud 

medan han tar strid för henne inför Judas och inför grottan där alla följeslagarna samlats. De 

facto att han reagerar så kraftigt på Judas kommentar kan tolkas som att han tar sin älskade i 

försvar genom att tydligt markera att”hon är med mig nu”. Denna scen etablerar hennes 

karaktär som den av Jesus utvalde som han favoriserar och möjligen som filmen antyder,  

hyser amorösa känslor inför. Inför publik låter han henne badda sitt ansikte med kallt vatten 

och utbrister ”oh Mary, that feels good”. Varken hon eller Jesus ses badda eller smörja andra i 

filmen vilket man kan tolka som att Jewison med detta vill understryka att det finns något som 

liknar en monogam parrelation dem emellan. Värt att notera är att både Maria Magdalena och 

Judas bär röda kläder medan resten av Jesus följeslagare bär ljusa plagg. Teologiskt kan man 

tolka detta som att Jewison vill belysa hur dessa båda bär på en syndfullhet inom sig där den 

ena av dem har slutat att synda medan den andra snart kommer att synda. Vi kan se den första 

vändpunkten i filmen ske när Judas blir utskälld och förudmjukad inför de andra och frågan 

som ställs är om Jesus håller på att förvandlas till en superstjärna? 

5.1.3 Akt 1 i The Last Temptation of the Christ  

I filmens anslag ser vi en naken Jesusgestalt som vrider sig i plågor filmad ur ett 

fågelperspektiv vilket exponerar hans maktlöshet.52 Det framkommer att han pryglat sig själv 

och fastat i tre månader men att dessa asketiska tekniker inte längre ger önskat resultat. I hans 

inre hör han röster som kallar honom att vara Jesus, den utvalde Messias. Maria 

Magdalenagestalten introduceras i samband med scenen jag redogör för i  kapitel 4.1 där hon 

                                                           
52 Johan Holmberg. Filmskolan.Stockholm: Natur och Kultur. 2007, 11 
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spottar honom i ansiktet. Kameran som visar henne ur ett grodperspektiv etablerar att det 

finns en ojämlikhet mellan dessa två där hon ter sig vara den överordnade. Porträtteringen av 

henne som en femme fatale cementeras under denna scen, dels på grund av hur kameran 

förföriskt glider uppför hennes kropp. Genom sitt gebit har hon en gjort en klassresa där hon 

har råd att unna sig bijouterier och vackra klädesplagg medan hennes landsmän befinner sig i 

fattigdom under förtrycket av romarna vilket gestaltas i deras enkla plagg och tandlösa gap. 

Rollerna mellan  över- respektive underordnad skiftar då Jesus blir vittne till hur hon 

prostituerar sig. Även denna scen finns återgiven i kapitel 4.1. Kameran visar henne ömsom i 

helbild, ömsom i halvbild med fokus på hennes nakenhet. Scenen visar hur hennes liv ter sig 

och vi betraktar henne utifrån Jesus ögon vilket tyder på att det i denna scen används en 

subjektiv kamera. Den efterföljande dialogen visar att de har ett förflutet ihop och att Gud är 

orsaken till deras separation. Jesus är på väg att dra sig undan ut till öknen för en längre tid 

men vill ha hennes förlåtande innan avfärd. Hon förhåller sig avvisande för att stunden därpå i 

ett desperat försök att få honom att stanna kvar erbjuda honom sin kropp vilket han avböjer. 

När han lämnat rummet rämnar hennes värld och hennes roll som den överordnade visar sig 

vara endast en fasad. Teologiskt kan man tolka detta som att Guds mänskliga aspekter lyfts 

fram i och med bönen om förlåtelse. Jesus bekänner för henne att han”gjort mycket dumt” i 

sitt liv vilket öppnar upp för en tolkning att även Jesusgestalten syndar och ber om förlåtelse. 

Frågan som ställs i den första akten är hur Jesus ska hantera rösterna han hör i sitt huvud 

fortsättningsvis? 

5.1.4 Akt 1 i The Passion of the Christ  

I filmens anslag får vi veta att Gibson valt att återge passionsnarrativet på arameiska, 

hebreiska och latin vilket får till följd att filmen blir helt beroende av undertitlar. Anslaget 

visar att han vill lyfta fram den katolska kyrkans tolkning av passionsnarrativet framför den 

protestantiska.53 Maria Magdalenagestalten presenteras i den fjärde scenen där hon får ett 

bryskt uppvaknande av att Jesus mor Maria som sover i samma rum vaknar upp av en 

mardröm som visar sig vara ett varsel om vad som komma skall. Dörren rycks upp och 

Johannes rusar in med andan i halsen och berättar att Jesus blivit arresterad av de romerska 

soldaterna. Denna första akt finns återgiven under kap 4.2. Gibson vill direkt etablera 

narrativet om hur Jesus tolv sista timmar i livet tedde sig till vilken Gibson hämtade 

inspiration till från Mark 14-15, Matt 26-27,Luk 22-23 samt Joh 18-19.54 

 

                                                           
53 W. Barnes Tatum. Jesus at the Movies. A Guide to the First Hundred Years. 2004: Santa Rosa, California,210. 
54 Ibid 211 
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5.1.5 En jämförande analys mellan filmernas första akt 

Vid en jämförelse mellan filmerna är det tydligt att det är två porträtteringar av Maria 

Magdalenagestalten som presenteras. Hos både DeMille som som Scorsese är hon en kvinna 

vars relationer är ytliga och bygger på affärsrelationer. Hennes livsval tycks ha gjort henne 

hårdhudad och hennes liv utspelar sig i periferin dit frälsning inte når. Hon är omgiven av 

världsliga ting och det är meningen att vi ska tolka de första akterna hos såväl Scorese som 

DeMille att Maria Magdalenagestalten dyrkar Mammon och är bortvänd från Gud. Där ser vi 

en tydlig skillnad mot hennes karaktär i Jewisons och Gibsons verk. Hos Gibson har 

frälsningsprocessen ägt rum då vi möter henne i den första akten vilket tycks ha renat henne 

från all synd. Hon är slående lik Jesus egen mor Maria och de två kvinnorna tycks leva ihop. 

Det måste finnas en anledning till varför de gör det och min tolkning är för att Gibson vill 

lyfta fram att dessa två kände varandra väl och att att båda älskade Jesus. Värt att notera är att 

Gibsons film vid en jämförelse är den som minst av alla antyder att det skulle ha funnits en 

romans mellan Maria Magdalena och Jesus. Där ser vi istället hur Jewison gör upprepade 

antydningar att det förefaller finnas en romans mellan dessa vilket jag redogör för i kapitel  

4.2. Hos Jewison antyds att frälsningsprocessen kanske redan ägt rum med tanke på att hon 

tillhör den inre kretsen av Jesus. Det intressanta är att Jewison väljer att låta henne fortsätta 

bära rött filmen igenom vilket kan tolkas som att hon ändå inte är helt fri från synd. Vad är det 

Jewison vill berätta med denna bild? Kanske vill han betona Jesusgestalten som en stor 

förlåtare som inte drar sig för att umgås med syndare. Tvärtom tar han alltid parti för 

samhällets olyckbröder- och systrar. Detta ser vi inte minst i predikningar som t ex liknelsen 

med det förlorade fåret (Luk 15:1-7), liknelsen med det förlorade myntet (Luk 15:8-10) samt 

liknelsen med den förlorade sonen (Luk 15:11-32) för att nämna några. Den röda färgen 

väcker onekligen en del tankar. Ett sätt att tolka detta kan vara att visa på det stigma som 

drabbar en ”syndare” där omgivningens dom faller hårt och medför att en individ sällan kan 

sona sitt brott, reellt eller skapat, trots löfte om bot och bättring. Detta kan således förstås som 

en samhällskritisk kommentar från Jewison då 70-talet var en era där det fanns starka 

strömningar i samhället som förespråkade vård snarare än straff och förlåtelse snarare än 

fördömande.  

”Go fetch my richest parfumes!” befaller Maria Magdalena sina tjänare i filmen The King of 

Kings. Enligt Harrison ansåg man på 1200-talet att Maria Magdalena använde dyra parfymer 

och oljor för att locka till sig unga män och detta var något som lyftes fram på teaterscenen i 

passionsspel av dåtidens dramatiker. Enligt dessa övergår hennes parfymkonsumtion från att 

ha varit ett njutningsmedel för henne själv till att bli det för Jesus. Hon börjar att köpa 
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parfymer och fina oljor till honom istället.55 Detta är intressant då det i så fall kan tyda på 

följande; dels att hon var förmögen – och därmed självständig- som vissa källor anger och 

dels att DeMille med detta ville, likt dramatikerna på 1200-talet, betona hennes fåfänga som 

sedan avtar helt när frälsningen sker.56 I en jämförelse med de andra filmerna finns inte denna 

koppling till parfym. Det som framträder tydligt vid en jämförande analys mellan filmerna är 

att den fåfänga som Maria Magdalena ger uttryck för helt upphört i The Passion såväl som i 

Jesus Christ Superstar.  I Superstar ser vi att Maria Magdalenas parfymkonsumtion övergått 

till att bli fokuserad på att ge Jesus gåvor istället för henne själv. Jag anser att detta blir 

särskilt påtagligt i Superstar där  metamorfosen från fåfäng till anspråkslös kommer till tydligt 

uttryck i att hon upprepade gånger smörjer Jesus och dessutom gör skäl för Hippolytus titel av 

smörjerska. Det faktum att hon tidigare varit fåfäng kan skymtas även i The Passion men detta 

antyds bara i en scen, den där hon tänker tillbaka och minns tillfället då hon skulle ha blivit 

stenad men räddades undan av Jesus. Där bar hon exempelvis makeup, smycken och andra 

kläder men om parfym och oljor antyds intet. Alla dessa världsliga ting har hon dock lagt på 

hyllan i The Passion. I The Last Temptation är detta inte lika kristallklart vid en jämförande 

analys. Hon är här filmen igenom rent estetiskt betraktat densamme, även om hon överger 

prostitutionen och hon följer Jesus sista väg till korset. Det kan således antas att hon övergett 

parfymkonsumtionen åtminstone i syfte att behaga män. Med tanke på att hennes stil förblir 

intakt kan det likaväl antas att hon fortsatt att konsumera parfym men nu för sin egen 

njutnings skull.  

5.2  Akt 2 
5.2.1 Akt 2 i The King of Kings 

Enligt min tolkning börjar den andra akten i samma skede som Maria Magdalena lämnar sin 

fest. Den kolorerade filmen övergår då i svartvitt och en allvarlig stämning infinner sig. Borta 

är det glättiga och ytliga och vi kastas i stället in i en miljö där en översiktsbild visar att vi 

befinner oss i en by dit Jesus den store helaren också anlänt. I den andra akten sker 

demonutdrivningen som jag återger i kapitel 4.4. Denna demonutdrivning framstår som helt 

unik i DeMilles film. I fallet med DeMilles Maria Magdalenagestalt ser vi en total 

metamorfos ske i samband med demonutdrivningen. Som jag skildrat i kapitel 4.4 får denna 

suggestiva demonutdrivning till följd att hon efteråt uppfattas vara helt 

personlighetsförändrad. Stumfilmstjärnorna hade en skådespelarstil som utgick från att 

                                                           
55  Dick Harrison. Förrädaren, skökan och självmördaren. Stockholm: Bokförlaget Prisma, 2005. 146. 
56  Lars Hartman, Lina Sjöberg & Mikael Sjöberg (red.). Vad, hur och varför? Reflektioner över bibelvetenskap. 

Festskrift till Inger Ljung. Uppsala: Uppsala Universitet, Department of Studies in Faith and Ideologies, 2006, 

”Mikael Winninge: Mysteriet Maria från Magdala”, 99 
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gestalta ett drama med stora yviga gester något vi idag snarare förknippar med teater- och 

operascenen än spelfilm. Idag betonas det snarare att en skådespelare är återhållsam med 

mimik och rörelser för att ge karaktären en trovärdighet. Den kraftiga sminkning som såväl 

kvinnliga som manliga skådespelare bar i stumfilmer bidrog till att förstärka tydliga 

ansiktdrag och mimik. Maria Magdalenagestalten hos DeMille står i denna tradition och hon 

använder hela sin kropp för att visa hur stark Jesus dragningskraft är. Hon vacklar och ser ut 

att falla, hon himlar med ögonen och för en stund ser hon ut att svimma när Jesus driver ut 

demonerna ur henne. I en jämförelse med de andra representationerna av Maria 

Magdalenagestalten blir hon i Jaqueline Logans gestaltning den mest transformerade. Hon går 

från att ha varit en konkubin -som textskylten initialt anger- till att bli närmast nunnelik. Jesus 

helande och de mirakel han åstadkommer väcker oro hos översteprästerna och bidrar till en 

konfliktupptrappning. Akt två tar slut med Jesus död på korset inför en förkrossad Maria 

Magdalena som spelar ut hela sitt känsloregister och gestikulerar vilt genom korsfästelsen. 

Hon och Maria är otröstliga och klamrar medan himlen och jorden öppnar sig och det blåser 

upp till storm.  

5.2.2 Akt 2 i Jesus Christ Superstar 

Under den andra akten blir det fokus på det triangeldrama som pågår mellan Jesus, Maria 

Magdalena och Judas. Relationen mellan Maria Magdalena och Jesus fördjupas parallellt som 

sprickan mellan Jesus och Judas ökar vilket driver på konfliktupptrappningen. ”Remember 

I´ve been your right hand-man all along” som Judas påminner honom om vid en konfrontation 

de emellan under låten ”Heaven on Their Minds”. Det som fördjupar Maria 

Magdalenakaraktären i den andra akten är att vi får veta att hon känner en stor förvirring inför 

sina känslor för Jesus. Vi får även veta att hon ”varit med så många män på så många olika 

vis” under låten ”I Don´t Know How to Love Him”. Vi kan tolka detta som att hon varit 

prostituerad men det öppnar också upp för en alternativ tolkning vilket är att hon tack vare sin 

förmögenhet och obundenhet till en man levt ett sexuellt experimenterande liv innan hon 

mötte Jesus. Det framgår att hon inte vet hur hon ska härbärgera sina starka känslor. För att 

återkoppla till kapitel 2.1 där jag diskuterar det kraftfält som karaktärerna utgör ser vi att 

hennes roll som Hjälparen etableras under den andra akten likaså som att Judas roll av 

Motkraften tar sin form. Vi ser under den andra akten exempel på en konfliktupptrappning då 

Judas känner sig alltmer alienerad vilket sedermera kulminerar i Judas svek. Den andra aktens 

vändpunkt sker när Judas, efter mycket dubier, accepterar blodspengarna från Kajafas och 

översteprästerna. Den andra akten betonar Jesus mänskliga aspekter och förstärker enligt mig 

hans rockstjärnelikhet då det finns flera scener som visar hur människorna vill ha en större del 
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av hans persona än han kan erbjuda. ”There´s too many of you, don´t push me!” skriker han 

desperat vid ett tillfälle då han blir omringad av en samling sjuka.  

Maria Magdalena framför låten ”Everythings alright”. Textens budskap är att Jesus inte ska 

göra sig några bekymmer. Intressant att notera hur rollerna är ombytta och att vi här ser Jesus 

som den som erhåller tröst och lugnande ord från sin egen Bergspredikan (Matt 6:25-34). 

5.2.3 Akt 2 i The Last Temptation of Christ 

Maria Magdalenagestalten förefaller påtagligt osynlig under den andra akten. Vi kan skymta 

henne och ana att hon finns i periferin men filmens andra akt fokuserar nästan uteslutande på 

relationen mellan Jesus och Judas. Vid en scen som följer strax efter den scen där han ber 

henne om förlåtelse får vi se Scorsese tillskriva henne rollen av Äktenskapsbryterskan (Joh 

8:1-11) som ska stenas där Jesus stormar fram och räddar henne.  

5.2.4 Akt 2 I The Passion of the Christ 

Den andra akten har dragit in Maria Magdalena in i ett fasansfullt drama som ter sig som en 

lång utdragen mardröm för henne. Hon uppvisar civilkurage i flera scener då hon ifrågasätter 

överheten och vädjar för Jesus liv. Det som är intressant i denna akt är att vi ser trion Maria 

Magdalena, Maria och Johannes ta form och utgöra ett kraftfält av Hjälpare. De viker inte en 

tum från Jesus sida. De besöker honom i fängelset där vi kan se att Gibson gör en koppling till 

Matt 25:31-46 (”Människosonens dom”) där Jesus bland annat talar om de som gav honom 

vatten att dricka och besökte honom i fängelset. Det är detta kapitel som beskriver den dom 

som drabbar de som inte visar sina medmänniskor omsorg: ”Sannerligen, vad ni har gjort för 

någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” (Matt 25:40-41)  för att 

sedan avslutas med: ”Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni 

heller inte gjort för mig” (Matt 25:45-46).  En konstnär tar medvetet eller omedvetet in sig 

själv i sina verk och därför kan ett sätt att tolka den andra akten vara att Gibson vill illustrera 

hur även han var omgiven av Hjälpare som bar honom när det var som mörkast under hans 

livskris. 

5.2.5 En jämförande analys mellan filmernas andra akt 

Vi ser Maria Magdalenagestalten etableras som den moderliga typen i såväl Jesus Christ 

Superstar som i The Passion även fast de yttrar sig på skilda vis. I Superstar ser vi henne 

tillämpa Jesus tal om ”Gör er inga bekymmer” (Matt 6:25-34) som kommer till uttryck i låten 

Everythings alright.Vi ser henne praktisera den Gyllene regeln (Matt 7:12) och konstant 

vända andra kinden något man också kan Maria Magdalenagestalten  i The Passion ge uttryck 
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för. Vid en jämförelse kan man föreställa sig att Maria Magdalena i The Passion förmodligen 

skulle gå in i samma vårdande moderliga roll som i Superstar om hon bara finge möjligeten! 

Av förståeliga skäl är detta omöjligt då Jesus hålls gripen under nästan hela filmen. Det finns 

dock ingen scen som visar de två ensamma vilket jag tolkar som att Gibson vill komma bort 

ifrån de romantiska spekulationer som tidigare hagiopics utgått ifrån. Den moderliga typen är 

däremot inte Maria Magdalenagestalten i The King of Kings. Hon tycks vara som 

hypnotiserad av Jesus och blir en passiv figur vars syfte tycks vara att visa på omvändelse.  

I The King sker det något revolutionärt i det första mötet mellan Jesus och Maria Magdalena. 

Då deras blickar möts påbörjar en demonutdrivning som öppnar upp för en frälsningsprocess. 

DeMille skildrar med denna scen hur synden lämnar människan genom att göra en parallell 

till de sju dödssynderna. Han skildrar han denna demonutdrivning genom att genomföra en 

dubbelexponering som får till följd att scenen upplevs mycket fantasieggande. Det sker en 

korsklippning mellan Maria Magdalena och Jesus. De sju demonerna tittar fram en efter en, 

ömsom från hennes vänstra kroppshalva eller hennes högra. Då detta sker ser vi i bildrutan 

hur Maria Magdalenas förtvivlade ansikte möter den utmanande demonens blick och vars 

klokliknande fingrar stryker och smeker, lockar henne att inte överge denne. Jesus blick är 

fast riktad på henne och fylld av såväl medlidande som beslutsamhet. Stumfilmerna innehöll 

trots avsaknaden av talade repliker alltid musik i någon form. Ofta var det en pianist som 

framförde filmmusiken men vid större biografer förekom det att en hel ensemble 

ackompanjerade filmmusiken.57 Musiken i denna scen är spöklik  och kuslig, de vassa och 

höga stråkarna bidrar till att göra scenen suggestiv och olustig. Åskådaren kan riktigt känna in 

i märgen hur hon lider då hon dras mellan de sju demonerna och Jesus. DeMille gör detta 

genom att  använda skuggor som en dramatisk effekt vilket bidrar till att de olika 

grånyanserna ömsom ger en skärpa till bilden och ömsom slipar ner skarpa kanter. Utifrån ett 

teologiskt perspektiv kan vi se att DeMille hämtar sitt stoff delvis från Luk 8:1-3 där det 

beskrivs att en av de som följde honom var ”Maria från Magdala, som sju demoner hade farit 

ut ur”. Det anges däremot inte när,var eller hur denna exorcism ägde rum. Att koppla dessa 

sju demoner till de sju dödssynderna bidrar till att göra scenen visuellt och emotionellt 

effektiv. Detta trots att de inte finns nämnda i Bibeln utan återfinns inom en katolsk kontext. 

Då denna demonutdrivningen inte finns återgiven i detalj i Lukas kan det förstås som att den  

pågick under en längre period i flera sessioner och skedde i avskildhet något man kan tolka 

som en möjlighet i Luk 11:24-26. Där framgår det att det att demonutdrivningar kunde vara 
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besvärliga och omfattande även för någon som Jesus. Men det öppnar även upp för andra 

tolkningar. 

”Kanske gör man trots allt bäst i att glömma det där med demonerna annat än som ett sätt för 

Lukas att få en frimodig kvinna att upphöra med sin förkunnelse och koncentrera sig på en mer 

”passande” och tillbakadragen stödjande verksamhet”.58  

Det är en spännande tes som DeMille driver och det är tänkbart att han med denna scen vill 

skildra hur vi alla dagligen brottas med de olika laster och ”synder” som håller i oss i ett 

järngrepp. Girighet, lättja och avund är bara några av de driftsimpulser som de allra flesta 

nutidsmänniskor är välbekanta med. I en jämförelse med de andra tre filmerna i min studie 

skildas inte denna demonutdrivning som Lukas berättar om. I såväl Jesus Christ Superstar 

som The Passion of the Christ kommer vi in i filmens handling då denna demonutdrivning 

möjligen redan ägt rum. I The Last Temptation of Christ ser vi Maria Magdalena göra sorti 

från prostitutionen men detta är något som sker okommenterat. Vi kan således anta att 

Scorsese antingen av förtrogenhet med Kazantzakis litterära verk eller driven av egna motiv 

valde att utelämna demonutdrivningen.  

5.3 Akt 3 
5.3.1 Akt 3 i The King of Kings 

Den tredje akten inleds enligt min tolkning då Maria Magdalena och Maria är på väg till 

graven med blommor. Vid genomförandet av en dramaturgisk analys syftar den tredje akten 

till att frågeställningen som ställdes under den första akten får ett svar. I detta fall ser vi att 

svaret är att Jesus uppstår från de döda och verkligen är Guds son. Enligt denna analysmodell 

bör den tredje akten presentera den största utvecklingen av huvudkaraktären och i Jesus fall 

ser vi denna utveckling manifesteras med uppståndelsen. Maria Magdalenakaraktären är 

förvisso inte huvudkaraktär men den största förändringen sker hos henne. Hon går i den tredje 

scenen från att ha varit ”The Harlot of Magdala” som en av textskyltarna beskrev till att bli 

Apostlarnas apostel som Hippolytus senare kom att kalla henne. Hennes utveckling är 

remarkabel.  

5.3.2 Akt 3 i Jesus Christ Superstar 

I akt tre ser vi hur Maria Magdalenagestalten följer korsfästelsen av Jesus och är fullkomligt 

nedbruten. Vi ser henne bli bortburen från platsen av några som tycks vilja skona henne från 
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att se allt detta. Den tredje akten slutar med korsfästelsen och därefter åker ensemblen iväg för 

att lämna Jesusgestalten bakom sig. Den tredje akten ställer således en ny fråga nämligen: vad 

hände med Jesusgestalten och skådespelarer (Ted Neeley) som gestaltar honom som blev kvar 

på skådeplatsen?   

5.3.3 Akt 3 i The Last Temptation of Christ 

I den tredje akten utspelas den drömvision Jesus får av satansgestalten där han ser sitt liv 

utvecklas som en gift man. Maria Magdalenakaraktären presenteras här som hans brud som 

han äktar och senare förlorar. Då han inser sitt fatala misstag låter Gud honom återta sin plats 

på korset där Maria Magdalena väntar tillsammans med Maria, Maria från Betania och Marta. 

I den tredje och sista akten förefaller hon vara påfallande lugn och behärskad under kaotiska 

omständigher. Min tolkning av denna sista akt är att hon tycks ha försonats med tanken att det 

livet inte blev som hon hade önskat med familjebildning. Hon tycks således ha accepterat 

Jesus öde och därmed sitt eget där hon genom att släppa taget om honom bidragit till att 

uppnå ett högre syfte. Hennes karaktär har liksom Maria Magdalenagestalten i The Last 

Temptation of the Christ genomgått den största förvandlingen. Hon tycks till syvende och sist 

ha försonats med Gud.  

5.3.4 Akt 3 i The Passion of the Christ 

Den tredje akten flyter ihop med den andra och det är därmed inte helt oproblematiskt att 

analysera den. Eftersom Gibson valt att fokusera uteslutande på lidandet och dödsmisshandeln 

av Jesus tycks gränsen mellan akt två och tre suddas ut. Min tolkning av akt tre är att Maria 

Magdalena förblir i ett chockat tillstånd där hon skriker ut sin sorg. I denna film äger inte ett 

möte mellan henne och den uppståndne Jesus rum. 

5.3.5 En jämförande analys mellan filmernas tredje akt 

Vid en jämförande analys mellan filmernas sista akt ser vi att den största förändringen tycks 

ha skett hos Maria Magdalenagestalten i The King of Kings samt i The Last Temptation of the 

Christ. Dessa båda är initialt till synes ”obotliga syndare” men som blir frälsta under 

filmnarrativets gång. Samma utvecklingskurva ser vi därför inte hos Maria 

Magdalenagestalten i vare sig Jesus Christ Superstar eller The Passion of the Christ. Samtliga 

av mina fyra utvalda filmer presenterar ett slut som antingen öppet skildrar uppståndelsen 

eller som i The Last Temptation of the Christ antyder att en sådan tolkning är möjlig. Det som 

också är värt att notera är att såväl Gibson, Scorsese och DeMille beskriver Jesus 

dödsögonblick genom att koppla till Jesaja 65:17-19 ”Nu skapar jag en ny himmel och 

jord…” Vid en jämförande analys mellan filmerna ser vi att denna bild manifesteras genom 
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ett mustigt bildspråk som liknar jordens undergång. Vi ser hos samtliga regissörer hur de 

återkopplar till Psaltaren 22: ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig”. Den frågan 

tycks även Maria Magdalenagestalten brottas med då hennes bottenlösa sorg och förtvivlan 

skildras i samma ögonblick som Jesus ställer frågan.   
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6. Diskussion 

En fråga jag ställer i problemformuleringen är om porträtteringen skiljer sig av Maria 

Magdalena vid en jämförelse filmerna emellan. Och i så fall, vilka tänkbara orsaker kan 

finnas till detta.  

I min jämförande analys ser jag att till viss del skiljer sig bilden. Hon är mer 

omhändertagande och moderlig i relation till Jesusgestalten i Jesus Christ Superstar samt i 

The Passion of the Christ. I The King of Kings porträtteras hon först utmanande och upprorisk 

för att sedan bli transformerad till en trofast följeslagare. I The Last Temptation of Christ har 

hon ett mer problematiskt förhållande till Jesus. Den röda tråden filmerna emellan är däremot 

att det inte skett någon förändring i avseende hur hon skildras som antingen en prostituerad 

eller fd. prostituerad. Mitt urval av filmer sträcker sig mellan åren 1927-2004 men ändå har 

den bilden förblivit cementerad sett över en historisk axel. Film är ett tämligen ungt fenomen i 

förhållande till andra konstformer.59 Detta till trots är produktionen av hagiopics omfattande 

och till den första av dem kan den franska kortfilmen La Passion (1897) nämnas som följdes 

av fler skildringar av Jesu liv och läror.60 Superstar uppstod i en kontext där samhällskritiken 

var omfattande och den andra vågens kvinnorörelse sköljde över västvärlden. Utifrån de 

landvinningar som gjordes av såväl kvinnorättsrörelsen, arbetarrättsrörelsen som  

medborgarrättsrörelsen är det därför intressant att Jewisons Maria Magdalena inte tycks vara 

präglad av sin samtid medan man ser att såväl Jesus som Judas gestaltar två individer som 

känns mer samtida med 70-talet i sin samhällskritik och sätt att vara. Då Jewisons film 

genomgående för en dialog med 70-talet i sitt val av musik, kostymer, mask, scenografi tycks 

det som att det hade funnits utrymme för en alternativ tolkning av hennes narrativ som hade 

varit mer samtida och i samklang med filmens anslag. Det tycks som att det inom filmen som 

konstform skapats en kultur där det snarast anses vara norm att skildra Maria Magdalena som 

en prostituerad eller en fd. prostituerad. Kan det vara så simpelt att sex säljer? Kevin Brown 

lyfter fram detta i sin artikel och menar att författare och regissörer i regel väljer att tolka 

Maria Magdalena som den prostituerade som ångrar sina synder.  

Det tycks ha blivit så normativt att skildra henne på ett visst sätta att en regissör som skulle 

göra en teologiskt ärlig tolkning förmodligen skulle kunna betraktas som avvikande. Eller 

varför inte banbrytande! Kanske är dock tiden snart mogen för att andra Maria Magdalena 

narrativ kan få se dagens ljus inom populärkulturen? 
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7. Sammanfattning 

Denna studies syfte har varit att genom en jämförande kvalitativ filmanalytisk undersökning 

undersöka hur Maria Magdalenagestalten skildras i ett urval av filmer. Mitt urval av filmer 

rymmer såväl en stumfilm (The King of Kings) som en rockopera (Jesus Christ Superstar) och 

därutöver ett drama med surrealistiska inslag (The Last Temptation of Christ) samt ett drama 

med starka våldsscener (The Passion of the Christ). Dessa filmer sträcker sig från 1927 till 

2004. Min avsikt har varit att undersöka om porträtteringen av Maria Magdalena skiljer sig åt 

filmerna emellan samt om så är fallet diskutera tänkbara orsaker till det.  

Studien vilar på teorier som visar hur filmanalys kan användas i religionsvetenskapliga studier 

och visa hur detta gjorts i tidigare fall. Tomas Axelson och Ola Sigurdson diskuterar hur 

teologiska spörsmål kan gestaltas på film och hur dessa bilder kan öka vår förståelse för 

religion och vilka uttryck den tar sig. Författare som Pamela Grace, W. Barnes Tatum, 

Richard C. Stern m.fl. diskuterar samtliga hur Jesusgestalten porträtteras på film och gör 

teologiska reflektioner över de hagiopics (bibelfilmer) de studerar. De har även det 

gemensamt att de tolkar filmerna i ljuset av evangelierna och ser hur filmskaparna har tolkat 

evangelietexterna. Till de filmanalytiska teorierna och förståelsen av deras tillämpning har 

Johan Holmbergs samt Lars Gustaf Andersson & Erik Hedlings litteratur bidragit som jag 

tillämpat mig av i denna studie.  

Min slutsats är att porträtteringen av Maria Magdalenagestalten förblir i stort sett den samma i 

mitt urval av filmer. Dessa filmer utgör förvisso endast fyra av betydligt fler hagiopics och 

studien kan därför inte göra anspråk på att täcka in hela denna genre. Det man däremot kan se 

är att det går en röd tråd genom decennierna och filmerna. Genom att göra denna jämförande 

studie visar resultatet att ett mönster kan urskiljas där regissörer - oavsett årtionde – väljer att 

skildra hennes narrativ som antingen den f.d. prostituerade eller den prostituerade. Jag valde 

medvetet filmer av stora kända regissörer för att de fått stor spridning och setts av många 

åskådare. Min undersökning visar att samma bild av henne fortsätter att reproduceras från 

stumfilmseran till vår samtid trots att det saknas grund för detta i Bibeln. De bakomliggande 

orsakerna till denna upprepning beror kanske på att det är så enkelt som att sex säljer. Vi 

tilltalas mer av en Maria Magdalenagestalt som är ”syndig” än en ”perfekt” dito då hon blir 

mer ”mänsklig” genom sin syndfullhet. Det är således föga förvånansvärt att bilden av henne 

som den prostituerade även blivit befäst med tanke på alla de läror från tidiga kyrkan som 

hamrats in i vårt undermedvetna. En annan tänkbar orsak som jag tänker mig är att vi är så 
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vana att se henne porträtteras på detta vis att vi inte längre reflekterar över huruvida detta står 

i korrelation med den historiska och bibliska bilden av henne. 
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