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”Ask i ask – som ett kinesiskt  pussel så tycks det mig att min barndom var. Endast till hälften tror jag på 
de där avlägsna dagarna, förlorade i det svarta och uppslukande havet.”  Mervyn Peake 1

”Det finns ännu sagor att skriva för de vuxna.”   André Breton 2

Ingen filmgenre trollbinder mig så som en som jag inte vet namnet på. En blandning av barnfilm 

och skräckfilm. Men en barnfilm som inte är för barn och skräckfilm som kanske inte är skräckfilm. 

En viss kategori drömska och kusliga filmer för vuxna eller barn med barn som 

huvudrollsinnehavare, där barnen vänder sig till natten för att söka svar. Filmer som får världen att 

framstå som oförståelig och fascinerande med samma överväldigande kraft som jag upplevde den 

som barn.  

Filmer som uttrycker barnets utsatthet men också dess intresse för det oförklarliga, och den makt 

det äger genom detta intresse och sin öppenhet gentemot det okända. En känsla av att allt står på 

spel och att det viktigaste i livet håller på att gå förlorat. När filmer som dessa träffar rätt uttrycker 

de för mig en inställning till livet som ger hopp om att allt fortfarande kan förändras. En barnslig 

inställning till livet som i sig själv kan vara en kritik av samhälle och civilisation. 

Det är denna syn på barndomen jag ska försöka fördjupa i denna uppsats genom att diskutera den 

utifrån surrealism, vissa författarskap och filmer, och även utifrån min egen praktik som 

manusförfattare och regissör. 
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!  Barngotiskt inslag i den spanska filmen Las Crueles (1969) 

BARNGOTISKA FILMER 

Det finns ingen definierad genre för dessa filmer. Men jag hittar andra på internet som intresserat 

sig för denna kategori, som gjort listor, diskuterat och försökt ringa in den: 

Recently, after watching The Company of Wolves for the first time, I realized that one of my favorite 
themes is the ’poetry and dangers of childhood’ under the guise of dark fantasy. Maybe it is because they 
remind me of the vivid imagination and lucid dreams that I once had as a kid. Or maybe it is because the 
fantasy elements carry more than one interpretation, (…) Either way, films like Paperhouse and Curse of 
the Cat People have a lot of power to me. Does anyone else feel the same?  3

I samma forum skriver någon annan såhär: 

I've taken to calling them ‘kindertrauma’ films; not only are they films about childhood traumas, but the 
‘traum’ fits in nicely as it's German for ‘dream’, appropriate for the surreal atmosphere many of these films 

share.  4

Detta är ganska träffande beskrivningar av känslan i dessa filmer. Oavsett vad man kallar genren så 

finns det en alltså en upplevelse av att detta är en sammanhängande men odefinierad kategori 

filmer, med barn i huvudrollen, fyllda av en drömsk stämning som ofta ligger nära skräckfilmen. 

Childhood gothic skulle jag kanske kalla genren för enkelhetens skull - barngotik. 

Dessa filmer lyfter alltså inte fram barndomen som en spegel av vuxenlivet, men förskönar eller 

utmålar inte heller barndomen som befriat från skräck. Det är filmer som ur ett barns perspektiv 
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skildrar en stark atmosfär av både rädsla och förväntan. En lista över de filmer jag tänker på skulle 

kunna se ut såhär: 

The Curse of the Cat People 1944, Förbjuden lek (Jeux interdits 1952), Trasdockan (Night of the Hunter) 1955, Our 
Mothers House 1967, Den Andre (The Other 1972), Bikupans ande (El espíritu de la colmena 1973), Lemora 1973, 
Cría Cuervos 1976, Hausu 1977, Oktoberfolket (Something Wicked this way Comes 1983), Veneno para las hadas 
1984, Vargarnas natt (The Company of Wolves 1984), Paperhouse 1988, Lady in White 1988, Parents 1989, It (Det 
1990), The Devil’s Backbone 2001, Innocence 2004, Pans labyrint (El laberinto del fauno 2006). 

!  Förbjuden lek, Jeux interdits (1952) 

Urvalet är baserat på min egen smak av vad jag tycker är lyckade filmer i ämnet. 

Dessa filmer har ofta en målgrupp som är svårdefinierad, vissa är vuxenfilmer med barn i 

huvudrollen, vissa är barnfilmer som kanske egentligen är för läskiga för sin målgrupp, men de 

flesta brukar sorteras in under skräckfilm.  Flertalet av det dessa filmer sammanfaller med det 

begrepp om gotisk text som Mattias Fyhr lägger fram i sin avhandling De mörka labyrinterna:  

En gotisk text skildrar en eller flera subjektiva världar, som saknar högre ordning och utmärks av en 
atmosfär av förfall, undergång och olösbart, samt innehåller grepp som ger texten labyrintiska 
egenskaper.  5

Alla filmerna jag tar upp bygger på att barnen är isolerade gentemot vuxenvärlden. Barnet (eller 

barnen) är lämnat ensamt och upplever omvärlden som främmande och skrämmande. I en del av 

filmerna slår sig två eller flera barn ihop i gemensamma projekt eller bygger upp gemensamma 
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alternativa fantasivärldar. Gemensamt för filmerna är också att barnen ställs inför en olöslig social 

situation som till slut kräver en mer eller mindre omöjlig lösning. Problemet kan vara socialt, 

politiskt eller psykiskt, och det är just olösligheten i situationen som tvingar fantasin och handlingen 

i nya banor, bortom realismen. 

Nästan alla filmerna innehåller (mer eller mindre) fantastiska element och alla kan sägas 

genomsyras av en mörk, gotisk atmosfär. Just att de innehåller tecken för gotik och skräckkultur är 

också ett viktigt sammanhållande element för filmerna, (och för hur man ska definiera gotik överlag 

enligt Fyhr) det visar att de skriver in sig i en viss tradition, och är avsedda att ses på ett visst sätt.  6

PAPPERSVÄGGAR, KATTHUVUDEN OCH KLASSRUM 

Om jag skulle intervjua Ray Bradbury, finns det en fråga som pockar mer än andra på svar: Hur kommer 
det sig att du å ena sidan skildrar barndomen som det förlovade landet, å andra sidan inledde din karriär 

med berättelser om barndomen som helvetet på jorden?  Rickard Berghorn 7

Jag har hållit på med filmskapande åtminstone sedan 2004, ofta i så kallat konstfilm- eller 

videokonst-sammanhang, och har då ofta samarbetat med Marko Bandobranski. Jag har även gjort 

ett antal mer narrativa kortfilmer. Jag studerar filmmanus på min master StDH, men har även 

regisserat de filmer jag kommer diskutera nedan. De av mina egna filmer jag kommer diskutera i 

denna uppsats är dessa, (tre av dom är gjorda under min studietid på StDH, dessa är fortfarande 

under arbete): 

Pappersväggar – kortfilm (2007) 
Katthuvudet – kortfilm (2009) (tillsammans med Marko Bandobranski) 

Klassrummet är ett helvete och helvetet är ett klassrum - videoverk (2011)	(tillsammans med Marko Bandobranski) 

Här kommer natten - fristående scen (2015) 
Skuggorna väntar - kortfilm (färdigställs 2017) 
Deliria - kortfilm (färdigställs 2017) 
Undulat - kortfilm (färdigställs 2017) 
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Jag snubblade in på barnperspektiv blandat med skräck i mitt eget filmskapande när jag gick på 

Medieinstitutet 2006. Vi skulle göra en skolfilm som ingen ville regissera, så jag sa att jag kunde 

göra det. Klasskamraten som axlat producentrollen läste John Ajvide Lindqvist och ville att vi 

skulle göra en adaption av en av hans noveller. Vi valde den nyligen utgivna Pappersväggar, en 

historia från ett barnperspektiv med skräckunderton. Arbetet med den filmen slog an en sträng hos 

mig. Jag anade möjligheten till en sorts film som använde sig av barnets skräckblandade längtan för 

att sätta igång betraktarens egen inbillningskraft.  

Jag och Marko Bandobranski vidareutvecklade detta tema i vårt filmprojektet Katthuvudet. Här 

försökte vi skapa något som skulle kunna vara en antologi av de scener som man bäst minns när 

man sett en film. De starkaste mest atmosfäriska bilderna, en sorts visuell poesi. Vi utgick från ett 

citat av Jean Ferry: 

Jag är säker på att Victor Hugo skrev ’Havets arbetare’ enbart för att på rätta stället kunna placera in: 
’I detta ögonblick något grep tag om hans fot…’, en skrämmande mening som otvivelaktigt fanns till 

före verket, och som i mina ögon är det mest rörande skälet för dess uppkomst.	 	8

Ett utdrag ur vår projektbeskrivning:	

Vår erfarenhet är att man efter att ha sett en film inte i första hand minns handlingen utan framför allt 
en eller flera starka bilder från den. Vi har försökt göra ett filmmanus som bara består av dessa 
existensförhöjande ögonblick. Vi vill härigenom undersöka om man kan göra en lite längre film som 
hela tiden håller en mycket stark känsla och nerv utan att fokus ligger på handlingen, utan istället på 
bilderna i sig. (…)Vår metod har varit att samla en lista över bilder, meningar, händelseförlopp och ljud 

som skapar denna känsla av undantagstillstånd hos oss för att sedan förbinda dem till ett manus. 		9

Vi filmade delar av manuset  men lyckades inte få ihop filmen till en helhet. Vissa av scenerna är 

bra, vissa sämre. Känslan av atmosfär infinner sig bara ibland, kanske på grund av att det händer 

för mycket i scenerna. De mest atmosfäriska scenerna är de där man instället får känslan av att något 

är påväg att hända. där det okända lurar runt knuten, avgrunden är kommer öppna sig närsomhelst 

men har inte gjort det riktigt än. Flera av de mer lyckade scenerna var med barn som utförde någon 

sorts improviserade ritualer, egenhändigt påkomna försök att bryta normaltillståndet i världen.  
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En erfarenhet av arbetet med filmen var att barnen som medverkade ofta var väldigt snabba på att 

förstå det mer intuitiva, poetiska berättandet. De fantastiska inslagen eller de associativa sambanden 

sågs inte som något speciellt märkligt utan ofta mest kul. Detta har också bekräftats i mitt senare 

arbete med barn. Det kan ha något att göra både med att mycket barnkultur är fullt av fantastik, men 

också att en mindre låst, mer lekfull inställning till verkligheten tillåts en i barndomen. 

! !  
Arkeologisk utgrävning i en jordfylld skolbänk, Katthuvudet (2009) 

Marko och jag har i våra senare filmer och konstprojekt ofta arbetat med barndomen och skolan 

som miljö. I flera filmer har vi använt oss av ett pedagogiskt språk som brutits sönder och 

fragmenterats för att skapa en poetisk/dystopisk-ton. Ett videoverk vi gjort med inslag typiska för 

detta heter Klassrummet är ett helvete och helvetet är ett klassrum. 

!  
Tjurskallar svävandes i ett klassrum, Klassrummet är ett helvete och helvetet är ett klassrum (2011) 

Just skolan och det pedagogiska som bryts sönder är något av en samlande tematik i vårt filmande. 

Att vi använt oss av skolan kan sägas anknyta till en samtida tradition i gotik och skräck där 

skolbyggnaden på natten fått ersätta de medeltida slottsruinerna i gammal gotik.  Även 10
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fragmentering av text och information är något som ofta återkommer inom gotisk litteratur enligt 

Mattias Fyhr.   11

Det första jag filmade under skoltiden var en fristående scen där jag just försökte fördjupa mig i 

känslan av förebådan. En scen där en pojke sitter med ryggen till i motljus i ett vardagsrum i 

eftermiddagssol och spelar Star Wars-ledmotivet på blockflöjt. Scenen var ett försök att skapa just 

en stark känsla av atmosfär, att något är påväg att hända. Dammet i eftermiddagssolen, rymdtemat 

och det nostalgiska i melodin, att vi på ett skräckliknande sett närmar oss pojken bakifrån. Scenen 

är laddad av närvaro just genom sin brist på stora händelser och genom sin känsla av tid och 

tidlöshet i ett rum. Man kan se den som ett rituellt samlande av universums krafter i ett förortshem, 

den skulle väl kunnat platsa som en av de mer lyckade scenerna i Katthuvudet. Surrealisten Mattias 

Forshage beskriver atmosfär just som en rumslighet laddad med närvaro: ”An atmosphere is a 

charged spatiality. It is generated by a presence (…) It is not just the case that we don't know what 

will happen, but unusual things will also feel tangibly possible.”  12

!  
Star Wars på blockflöjt, Här kommer natten (2015) 

Jag har i filmerna jag arbetat på under min masterutbildning försökt utveckla just känslan av 

undantagstillstånd eller atmosfär ur ett barnperspektiv i några mer narrativa filmer. Jag har i dessa 

ofta använt tecken för skräckfilm eller gotisk film för att skapa laddning och atmosfär. Vad är det då 

jag försöker förmedla i detta sökande efter atmosfär? Och varför använda barn och skräck som 

ingång? 
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BARN I SKRÄCKKULTUR 

Synen på barnet har genom historien varit en projektionsyta för alla möjliga föreställningar. Från 

liten vuxen under medeltiden, till naturligt god som ska skyddas från de vuxna, till tabula rasa,  till 

psykoanalysens till synes mer komplexa bild av barndomen som grundläggande för det 

omedvetna.  13

Att barnet som motiv återkommer i skräckfilm, är från ett psykoanalytiskt perspektiv inte särskilt 

förvånande i en genre som bygger på “Det undertrycktas återkomst” . Vuxenhetens kluvna känslor 14

inför barnet kan här utforskas fritt i mer eller mindre symbolisk form. Det finns en hel genre filmer 

med onda barn, ofta har de själva varit offer för något som i The Grudge (2004), eller så är de 

reinkarnationer av djävulen som i The Omen (1976).  

!  Omen - Fear the child - Affisch för remaken (2006) 

Att barnet har fått symbolisera annanhet, åtråvärd eller skrämmande, har hos en del akademiker lett 

fram till en (postkolonial) kritik av barnskildringar och barnkultur i sig som ett approrierande av 

andras erfarenheter. Barndomen skapas utifrån vuxnas kulturellt betingade syn på den. Och 

eftersom barn inte själva har medlen att skapa sin egen kultur så är barnkultur bara andras fantasier 

om vad barn är.   15
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I SURREALISMEN 

Det finns dock en annan tankeströmning där tonvikten istället ligger på erfarenheten vi alla har av 

att ha varit barn och i viss mån fortsätter vara barn. Och att barndomen för många fortsätter stå för 

något okränkbart inom oss. Det är i den riktningen som surrealismen har tänkt kring barndomen, i 

motsats till det rationellt nyttobetonade i vårt kapitalistiska samhälle. Att många av oss under en 

period i livet tillåtits leva utan att fylla en nyttig samhällelig funktion och därigenom kunnat bejaka 

andra sidor hos oss själva som kreativitet och lek men också rädsla och skräckfantasier, ett liv 

närmre de förhöjda livstillstånd som surrealisterna kallar poesi. Enligt det sättet att se på barndomen 

är den inte en essentialistiskt avskild period, utan ett sätt att leva och se på världen som fortsätter 

vara en del av hela våra liv i större eller mindre utsträckning. Surrealismen skriver med detta synsätt 

in sig i en tradition som kallats ”romantisk antikapitalism”  som kämpar mot ”avförtrollningen av 16

världen”  bland annat med det gotiska som vapen . Surrealismen kan beskrivas som en 17 18

revolutionär fortsättning på romantiken, en där nostalgi används som en revolutionär kraft: 

(…) a kind of thought which is fascinated by certain cultural forms of the precapitalist past and which 
rejects the cold, abstract rationality of modern industrial civilization - but which changes that nostalgia into 
a force in the battle for the revolutionary transformation of the present.  19

I flera surrealistiska texter kommer, liksom i förbifarten, en plädering för ett slags återvändande till 

barndomens tillstånd. Såhär skriver André Breton i Surrealismens manifest 1924: ”Om hon har 

någon klarsynthet kvar kan hon inte göra annat än att vända tillbaka till sin barndom, som, hur 

lemlästad den än blivit av dressörer inte bryter sin förtrollning över henne.”  Och	vidare: 20

Ur barndomsminnena och ett fåtal andra minnen frigör sig en känsla av att ens resurser förblivit 
outnyttjade och i fortsättningen spårat ur, en känsla som jag anser vara den mest fruktbara som finns. Det 
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är kanske barndomen som mest närmar sig det ”sanna livet”.  21

Surrealisterna ser också i vilken stor utsträckning detta barnsliga tillstånd samspelar med rädslor, 

för hos surrealismen är barndomen inte något skräckbefriat paradis, utan betoningen ligger på 

äventyret och dess skräckblandade fantasier: 

Det är som om man fortfarande löper mot sin räddning eller undergång. Man återupplever en kostbar 
skräck i det fördolda. Man vandrar med en ilning av fasa genom det som ockultisterna kallar farliga 
landskap. Jag frambesvärjer fasansfulla lurande monster där jag går; de är ännu inte alltför illvilliga mot 

mig och jag är inte förlorad, ty jag fruktar dem.  22

Georges Bataille som stod nära surrealisterna ansåg att den överskridande litteraturen är ”den 

äntligen återfunna barndomen” . Han skriver om barndomen som möjlig öppning till att bli ett med 23

världen, istället för att vara underkastad en funktion. Han återkommer flera gånger till barndomen 

och barnsligheten i sin bok Den inre erfarenheten och i andra essäer. Även hos honom är just 

känslan av förväntan att något otroligt kommer att hända starkt förbunden med barndomen. I några 

av sina mer mysticistiska texter beskriver han hur världen är ett för barnet och att det för barnet är 

mer logiskt att tro att det är gud själv än att det är en avgränsad individ skild från omvärlden: 

(…) he thinks wisely that perhaps he is God: this would be the resolution of the enigma. The child, it goes 

without saying, speaks of this to no one. He would feel ridiculous in a world where every object reinforces 
the image of his own limits, where he recognizes how small and ’separate' he is. But he thirsts precisely 
for no longer being ’separate', and it is only no longer being ’separate’ that would give him the sense of 
resolution without which he founders. The narrow prison of being ’separate’, of existence separated like 
an object, gives him the feeling of absurdity, exile, of being subject to a ridiculous conspiracy. The child 
would not be surprised to wake up as God, who for a time would put himself to the test, so that the 

imposture of his small position would be suddenly revealed.  24
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ERFARENHETEN AV DET OKÄNDA 

Som barn gärna leker vi ofta med våra rädslor och utforskar dem aktivt. En spökhistoria eller en 

kurragömmalek gör hemmet hemskt och främmande men på ett spännande sätt, en skräckblandad 

förtjusning. René Daumal, en till mystiker med anknytning till surrealisterna, skriver i sin essä Ett 

avgörande minne om sin besatthet av det okända som barn: 

Under hela min barndom och ungdom har jag ansträngt mig att uppnå en erfarenhet av livet bortom 
detta… när jag var sex år inställde sig dödens problem för mig i hela sin nakenhet. … Eftersom jag inte 
hade möjlighet att göra några direkta experiment med döden – min död – försökte jag studera min sömn, 

utgående ifrån att det fanns en viss analogi mellan dem.  25

I romanen Det Analoga berget forsätter han beskriva denna erfarenhet från barndomen: 

Så en natt kom en underbar tanke över mig: att istället för att utstå ångesten skulle jag försöka iaktta den 
(…). Jag försökte tänka vidare på döden i det tillståndet, och den här gången greps jag inte av ångestens 
klor utan uppfylldes av en helt ny känsla, som jag inte hade något namn för och som på en gång var 
besläktad med mysteriet och hoppet…  26

Jag känner igen mig i detta. Jag minns fortfarande med fasa de hemska feberdrömmar från min 

barndom som skakade mig under någon månads tid när jag var fem år. Jag minns själv hur jag på 

rummet en natt frågade rakt ut i rummet om det var någon där, och hur mörkret svarade ”Jag är 

här!”, vilket skrämde mig från vettet. Jag minns att jag drömde om undersidan på månen och gick i 

sömnen och vände uppochner på alla saker i mitt rum. Dessa erfarenheter mellan dröm och 

verklighet fascinerade mig och ledde mig till ett stort intresse för drömmar, experiment med 

vakendrömmar och sedan via filmen och politiken till intresset för surrealismen.  

Jag tror att denna sorts märkliga minnen och erfarenheter är något de flesta av oss har, minnen från 

en tid när man lekfullt experimenterade med vad som är möjligt och hur långt verkligheten sträcker 

sig. 

Bruno K Öijer tar i flera av sina dikter upp barndomens kopplingar till erfarenheter av ett bortom. 

Den vackra dikten Kylan skulle kunna stå för just den sorts erfarenhet: 
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grävskoporna 
tog min barndom 

slog sönder äppelträden 
och vindskontoren 

slog sönder äventyret 
och dom gamla vackra husen 

från det ögonblicket 
började dagsljuset försvinna 

ur mitt liv 
och jag vände mig åt ett annat håll 
jag förde långa samtal med natten 

jag minns att jag låg vaken i min säng 
och höll om kudden 

örngottet hade en bård av anderöster 
som viskade till mej 

jag kände att jag var utvald 
jag kände att jag redan 

hunnit ta farväl av världen 
jag kände att orden 

jag kände att bilderna 

kom till mej  27

Jag ser denna barndomens skräckblandade förtjusning i utforskandet av inre och yttre okändheter i  

samband med gotikens utforskande av skräck och närliggande känslor genom konst, litteratur och 

film. Bataille menar att detta hänger samman med att viss konst har övertagit offrets funktion i 

samhället: funktionen att ta oss från den vanliga världen till den heliga sfären där vi för en stund 

äntligen kan slippa instängdheten i oss själva. Skräck blir därför alltid till intensiv njutning när det 

behandlas verkligt konstnärligt: “When horror is subject to the transfiguration of an authentic art, it 

becomes a pleasure, an intense pleasure, but a pleasure all the same.”   28

Men många jag pratat med håller inte alls med om det njutningsfulla i skräck. De står inte ut med 

skräckfilmer, varför utsätta sig för något sådant? Ett återkommande argument är att de är just 

barnsliga. Bataille drar paralleller mellan detta barnsliga och det som han anser skräcken kan få en 

att göra, att misstro sig själv: ”Childishness is the state which we put naive being (…) When we 
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laugh at infantile absurdity, laughter disguises shame, seeing to what we reduced life.”  29

Denna skam inför det barnsliga är kopplat till hur vuxenlivet är reducerat till arbete, till funktion: 

 “We work the earth, we build houses, we eat bread and wine. We have forgotten, out of habit, our 
childish apprehensions. In a word, we have ceased to mistrust ourselves. (…) Only a few of us, amid the 
great fabrications of society, hang on to our really childish reactions, still wonder naively what we are 
doing on the earth and what sort of joke is being played on us.”  30

Angela Carter, en av de som skrivit några av de vackraste berättelserna om skräck och barn undrar 

om inte all skräckkonst har sin upprinnelse just i barndomens erfarenheter: 

“The beastly world of childhood, with its polymorphously perverse imaginings; its wild, inconsolable fears; 

its terror of darkness, of loneliness, (…) maybe the source of all aestitics of the horrid.”   31

Det är denna ofta märkligt oformulerade barndomstanke, jag vill utveckla här och även försökt 

undersöka genom mitt eget filmskapande. En som ser att det finns en stark koppling mellan lek, 

fantasi och kreativitet och en experimentell öppen inställning till det som skrämmer oss. Det tar inte 

många sekunder för oss att släppa vår rationalitet när vi konfronteras med rädsla. Skräck skulle 

kunna beskrivas som en lönngång till fantasin för vuxna. 

SKUGGORNA VÄNTAR 

”There are police-officers on the lookout at every corner, but love makes us invisible”  32

Andre Breton, Philippe Soupault 

Den första mer sammanhängande filmen jag påbörjade under mina masterstudier var Skuggorna 

väntar. Filmen är en kortfilmsversion av ett långfilmsmanus jag och min bror skrivit på och 

kommer bli femton minuter. Den handlar om en pojke på nio år som flytt när han och hans mamma 

skulle utvisas. Hans vän Andrea rymmer hemifrån för att hjälpa honom, och de gömmer sig i ett 
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gammalt grottliknande skyddsrum. Pojken är påväg att hamna i så kallat uppgivenhetstillstånd men 

hans vän använder sig av en gemensamt skapad superhjälte-mytologi för att genom en påhittad 

ritual återuppliva honom. Till slut kan de vända det hemska i att bli behandlade som luft av en 

okänslig omvärld till en subversiv strategi genom osynlighet. 

Det apatiska tillstånd som vissa utvisningshotade barn fallit in i visar oönskat tydligt vad som 

händer när man tar ifrån en människa drömmar och hopp. Det dödsliknande tillståndet är motsatsen 

till allt allt vad vi anser att barndom bör vara, aktivitet, lek, drömmar, hopp och fantasi. Denna 

situation, där allt ställts på sin spets och hoppets betydelse gentemot en grym verklighet framträder i 

klar relief, tycktes mig kunna vara utgångspunkt för en gotisk barnfilm. Filmen har hämtat direkt 

inspiration ur surrealismens idéer om nödvändigheten i att söka efter en punkt där motsatser kan 

mötas. Såhär skriver André Breton i Surrealismens andra manifest i en viktig passage: 

Allt talar för att det finns en andlig upplevelsepunkt varifrån livet och döden, det verkliga och det 
fantiserade, det förflutna och det framtida, det överförbara och det hermetiska, det högsta och det lägsta, 
upphör att uppfattas som motsatser. Förgäves skulle man försöka bakom surrealismen finna en annan 
drivkraft än hoppet att nå och identifiera denna punkt.  33

Detta är vad Breton kallar den sublima punkten,	där alla binära uppdelningar upphör.  I filmen 34

presenteras denna tanke som en superhjälte-mytologi för barnens påhittade hjälte Nattens Skugga, 

och de skriver såhär i sitt seriealbum: 

”Nattens skugga rör sig över tidens och rummet gränser, genom fantasi och verklighet, bland de levande 

och döda, som ett osynligt spöke som kan gå vart som helst följer skuggan sin längtan.”  35

Jag tillbringade mycket tid hos vänner i Fisksätra medan jag skrev manus. 70-tals-

miljonprogrammen där påminner om min egen uppväxtmiljö, vilket satte igång en nostalgi 

uppblandad med ett spektrum av känslor, drömmar och fantasier som arbetat sig in i berättelsen. Jag 

skrev ett löst sammansatt synopsis som förband de bilder och scener som jag kände starkast för från 

långfilmsutkastet (en metod som liknade arbetet med Katthuvudet). Jag kunde fylla filmen med det 

jag tycker om i barngotik: att barnen skulle ha ett eget rum, en egen utarbetad mytologi, ett nytt sätt 
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att se på världen som står i kontrast till vuxenvärlden, och att filmen skulle bäras av en stark och 

mörk atmosfär. Ashley Briggs som var fotograf och jag åkte flera gånger ut till location 

tillsammans, och manuset började fall på plats när vi närmade oss inspelning. Vi tittade även på 

symbolistmålningar, som både Ashley och jag intresserade oss för, och på Stephen Spielberg och 

Stephen King-filmer som E.T. (1982) och Salems Lot (1979).  

Spielberg och King var under min uppväxt viktiga källor till påverkan, och 80-talet var genom dem 

en speciell tid för skräckliknande, äventyrliga och ofta komplexa barnskildringar. Stephen King-

historierna handlar dock kanske oftare om föräldraskap än barnperspektiv med några undantag 

(Stand by Me [1986], och Det [1990] till exempel). Spielbergs filmer känns ofta ärliga i sitt 

äventyrliga uppsåt, men de är också extremt kommersiella och ofta formade av det. På senare tid 

har det kommit några filmer som nostalgiskt intresserar sig för denna tid, Midnight Special (2016) 

och Tv-serien Stranger Things (2016) är till exempel pastischer på Kings och Spielbergs universum. 

Scen från Salems Lot (1979) som skrämde slag på 
mig som barn. 

En annan inspiration för Skuggorna väntar var den svenska barnserien Den vita stenen (1973). 

Serien var viktig för mig som barn och här finns egentligen alla de element jag söker inom 

barngotik. Två barn utestängda från de vuxnas och jämnårigas värld, Fia och Hampus som 

tillsammans skapar en fantasivärld, där de lockar varandra till allt farligare äventyr för att de ska 

återfå den laddade vita stenen.  Barnfilm och skräckfilm har ibland en skärningspunkt här i att vi 36

kan tillåtas gå utanför realismen och samtidigt behålla ett allvar inför det okända.  
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Hampus spökmålad i Den vita stenen (1973) 

Jag hade även i Skuggorna väntar en ovilja att bestämma mig för om det var en barnfilm eller 

vuxenfilm. Min ambition var att den mörka symboliken skulle kunna likna H.C. Andersens 

konstsagor, berättelser som riktade sig både till barn och vuxna men som han framförallt skrev för 

sig själv. Dessa sagor som kan vara otroligt grymma men ändå bärs upp av sin skönhet och sin 

fantastik. Men denna vilja att korsa genregränser i film skapar även svårigheter i kommunikationen 

med andra, speciellt när man lägger sig mellan konstfilm och klichéer från barnfilm och kortfilm. 

Vad är det för sorts film? Hur förhåller filmen sig till realism? Vilka friheter få man ta sig med ett 

det ”tunga” ämne filmen handlar om? Vem riktar sig filmen till, barn/vuxna? Hur kommer de att 

förstå den? Denna osäkerhet kommer direkt man börjar bryta upp fastlagda ramar för genre, logik 

och realism i en narrativ film. Det måste också kommuniceras och diskuteras med andra i team om 

foto, kläder, musik mm. Men samtidigt tror jag film, när den är som bäst, är ett medium som i 

mycket liknar drömmar, som kan bäras av sin egen logik och kraft i slående bilder och stämningar. 

Jag tror att Skuggorna väntar genom sina influenser har fått sin form av visuella överdrifter och en 

viss sentimentalitet, på gott och ont. Filmen skulle kanske vunnit en del på att gått mer åt 

skräckhållet, för att ge mer skärpa åt atmosfärerna, men en del av det visuella arbetet känns lyckat, 

så som reflektionerna i vatten som vi använde för att skapa känslan av en annan sida, en upplösning 

av gränser. 
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!    Barnens ansikten i vattenspegling, Skuggorna väntar (2017) 

Det har varit ett pussel att försöka få ihop filmen och jag har flera gånger tvivlat på att den kommer 

bli färdig. Delvis på grund av rent materiella orsaker (låg budget, många locations, mycket 

utomhus, mörkerinspelning, barn i naturen, kall senhöst och så vidare). Vi fick filma bilder här och 

där, då och då för att få ihop filmen. Det positiva med detta sätt att arbeta på är att vi också kunnat 

påverka filmens riktning under arbetets gång. Jag tror också att jag i brottningsmatchen med 

produktionen började förstå vissa saker: hur man genom skildringen av det okända sett ur ett 

barnperspektiv kan öppna upp för nya infallsvinklar för att återförtrolla vardagen, men också hur 

känsliga vi är för övertydlighet i detta, hur svårt det är att balansera på genre-klichéernas rand och 

att det behövs en rörelse mellan känslolägen och perspektiv i filmen för att framkalla och bibehålla 

känslan av atmosfär. 

MARE KANDRE 

En som i litteraturen ofta använde sig av en blandning av barn och det gotiska var Mare Kandre, 

som i sitt författarskap ofta använde sig av barnets perspektiv och barnets skräck inför omvärlden.  

Flertalet av hennes böcker så som I ett annat land (1984), Bebådelsen (1986), Bubins unge (1987), 

Aliide, Aliide (1991), Djävulen och Gud (1994) och många av novellerna i samlingen Hetta och Vitt 

(2001) har ett klart barnperspektiv. Hon har beskrivit hur hon påbörjade sin första roman I ett annat 

land när hon var tretton år: ”Mest barndomsgrejer …antagligen för att det var så sorgligt att inte få 

vara barn längre.”  37
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Mattias Fyhr menar att Kandres texter tydligt passar in i en gotisk tradition.  Kandre inspirerades 38

också mycket av skräckfilm och den sortens film jag här försöker definiera, till exempel har hon 

framhållit hur Night of the Hunter (1955) och vissa scener i Poltergeist 2 (1986) var viktiga för 

hennes författarskap.  Hennes texter är intressanta för mig, självklart utifrån sina lysande poetiska 39

kvalitéer, men också eftersom jag på ett liknande sätt vill använda mig av barnets perspektiv och 

inspireras av atmosfären som skapas i skräck utan att för den sakens skull vilja göra rena 

skräckfilmer. 

Hon skildrar ofta omvärlden som labyrintisk och skrämmande. Men hon beskriver även hur hon 

dras till det monstruösa med en slags längtan om att det ska kunna erbjuda en väg ut ur 

verklighetens fattigdom. I sin barndomsskildring Aliide, Aliide skriver hon om hur det sägs finnas 

ett monster i sjön vid hennes morfars hus och hur hon:  

(…) spanade där oförtrutet ut over sjön i hopp om att få se ytan klyvas av bestens ofantliga huvud. För hur 
motbjudande denna best än kunde tänkas se ut så skulle det ändå vara en stor lättnad för henne om hon 
bara en gång i sitt liv fick sina innersta farhågor besannade, om hon bara en gång med egna ögon fick se att 
det faktiskt, verkligen, fanns något där. Så att alla hennes känslor och den senaste tidens lidanden inte varit 
fullkomligt ogrundade.Hon väntar sig det oväntade, det monstruösa, det skulle till och med vara en lättnad i 

jämförelse med hur tråkig och instängd världen annars skulle vara.  40

Detta stämmer väl överens med Batailles resonemang ovan, om att man i barndomen förväntar sig 

det otroliga, allt annat känns som en orimlig konspiration. Läsandet av Mare Kandres böcker blev 

en uppenbarelse och inspiration för de två kommande filmerna jag gjorde. 

DELIRIA 

”Jag upprepar mig? 
Ja, men det finns ingen tid över för eftertanke nu! 
Se själva – 
Mörkret kommer…”  Mare Kandre 41
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Nästa film gjorde jag tillsammans med fotografen Niklas Panthell, den heter Deliria och kommer 

bli ungefär 7 minuter. Titeln är lånad från en bok av just Mare Kandre som inspirerade mig till det 

känsloläge som jag ville skulle genomsyra filmen: Något viktigt håller på att gå förlorat!.  

Niklas och jag hade pratat om att göra en liten film redan förra sommaren 2015, men bitarna föll på 

plats först sommaren efter. Jag började skriva en scen med en pappa och ett barn på picknick i en 

skogsglänta. Pappan sover, barnet fyller i rutorna i hans korsord med färgpennor, en skugga täcker 

plötsligt tidningen och pojken tittar upp på någon. Pappan vaknar och barnet är borta. Pappan beger 

sin in i skogen i ett desperat och förvirrat letande, tills han till slut bryter ihop. Plötsligt ser han hur 

skogen öppnar upp sig och han finner barnet, men när han går fram finner han också sig själv 

sovande intill barnet. Han lyfter upp barnet och springer iväg med det.  

Manuset skrevs så att filmen går att klippa på två ganska olika sätt. En korsklippt version där det 

framstår som en dröm när pappan springer omkring i skogen, och en kronologisk där det framstår 

som verkligt. Jag ville på detta sätt utforska vad som händer med en film som finns i två versioner 

som säger delvis olika saker. 

Vi filmade filmen på 35mm film, med anamorfiska linser, vilket var en speciell upplevelse för en 

cineast som mig. Vi hade också ett större team än jag tidigare varit van att arbeta med, med mer 

klassisk arbetsdelning. Det var på många sätt ett skönt sätt att arbeta på att alla visste sin roll, men 

ibland kände jag att jag tappat kontrollen över filmen lite, och att den snarare producerades av den 

maskinliknande rörelse som ett större filmteam utgör. Men jag bestämde mig för att lita på 

fotografen Niklas Panthell, som har mer vana att arbeta på detta sätt, i besluten. I slutändan tror jag 

att jag lärde mig mycket av att hålla en öppenhet och lita på andras förmåga när vi väl var på plats 

och spelade in. Det lämnar ju också mer utrymme till det man egentligen ska göra som regissör. 

En del som vi inte överlät åt andra var location-scoutandet. Det har varit en väldigt viktig del i 

samtliga tre produktioner jag gjort på skolan, men framförallt denna, där vi varje kväll i ett par 

veckor, efter att Niklas barn gått och lagt sig, åkte ut och letade efter suggestiv skog och intressanta 

skogsgläntor. Under dessa promenader kunde vi också diktera fram manuset utifrån egna minnen 

och idéer på ett behagligt sätt, och ibland obehagligt när vi gick vilse. 
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Min visuella inspiration till manuset kom dels från en scen från Poltergeist 2 (1986) (samma scen 

som jag senare fick veta att Kandre varit inspirerad av). 

 

Poltergeist 2 (1986) och Deliria (2017) 

Annan inspiration kom från min kärlek till filmen Picnic at Hanging Rock (1975). Men framförallt 

från scenerna med den lilla flickan i Frankenstein (1930). Barnet som kastar blommor i vattnet med 

monstret, monstret som råkar döda barnet, och pappan som bär den döda flickan genom staden. 

Dessa sekvenser är så otroligt gripande i sin kontrastverkan mellan oskuldsfull lek och 

avgrundsdjup sorg i sommardagen. I min film gjorde jag pappan, till både beskyddare och förövare 

i en ond loop. 

!  Pappa och barn i Frankenstein (1931) och Deliria (2017) 

!  
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Filmen skriver in sig ganska perfekt i Mattias Fyhrs beskrivningar av gotik. Skogen som labyrint, 

den cirkulära formen där hoppet är dött redan från början och där man är dömd att upprepa samma 

brott. Subjektiv verklighetsuppfattning och frånvaron av en gud. Känslan av olösbarhet. Filmen 

börjar med barnet som leker, medan den vuxne sover, men så snart pappan vaknar så går han över 

till att vara huvudpersonen i sitt desperata sökande. Jag döpte barnet i filmen till mitt eget namn, 

Tomas. Detta för att skapa en till dimension i filmen och för att göra det svårare för mig att 

distansera mig från den genom att skapa ett obehag för mig själv, att filmen inte bara skulle bli 

formexperiment. I Mattias Fyhrs bok läser jag att detta inte är någon ovanlighet inom den gotiska 

traditionen.  Inom litteraturen är det ett vanligt grepp. Men jag har inte sett det användas i film vad 42

jag kan minnas. På location vid inspelning ingav detta också ett speciellt obehag när Kristofer gick 

och skrek ”Tomas! Tomas!” desperat i Tyrestas urskog.  

SKRÄCK ELLER GOTIK 

Mattias Fyhr skriver i sin avhandling om skillnaden mellan begreppen skräck och gotik; han menar 

att de ofta sammanblandats felaktigt, speciellt i Sverige där man ofta använt begreppet 

skräckromantik istället för gotik. Såhär beskriver han skillnaden på skräck och gotik: 

(…) skräck skildrar en normal värld i vilken ett väl avgränsat gotiskt/skräck-element, till exempel ett 
monster, dyker upp, och ofta besegras eller förklaras i berättelsens slut. Gotiken däremot skildrar världar i 
vilket allt är osäkert och monster, spöken och brott är delar av helheten, inte i fokus.  43

Skräck är alltså förknippat mer med realism med ett avvikande element medan gotik skildrar hela 

omvärlden är främmande. Inom gotiken menar Fyhr att det finns känslolägen som är långt viktigare 

än just skräck. Ett sådant är känslan av terror: en halvt njutbar, sublim känsla av ångest och rädsla. 

Till skillnad från horror, som är mer förknippat med ren skräck och effekterna med blod och 

mord.  Det var filmen Frankenstein (1931) som först lanserades med horror-begreppet, som blev 44

startskottet för skräckfilmen. En intressant historia som Fyhr tar upp är är att Boris Karloff, som 
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spelade monstret beklagade att genren hade döpts till horror, han hade gärna sett att den hetat just 

terror istället.  45

!  Frankenstein (1931), monstret träffar flickan vid vattnet 

Själv tycker jag också ofta om skräckfilmer innan de övergår i ren horror. Innan monstret visar sig, 

när det okända precis börjar sippra in i vardagen.  Men ofta finns det i skräckfilm en stor 

koncentration på skräckeffekterna och idén om att skräckfilmens syfte är att skrämmas genom just 

effekter. För mig är det snarare så att när den blodiga uppgörelsen väl kommer är jag oftast så 

uttråkad att jag kan stänga av. Det är egentligen bara uppbyggnaden av atmosfär jag tycker är 

intressant. Frågan är då hur avhängig den ena är av den andra: är det att vi vet att monstret ska 

komma som skapar känslan av terror, ångest, atmosfär? Min tanke är att det är fullt möjligt att 

skapa känslan av terror utan effekterna, men jag tror att det inom terror måste finnas implicerad 

horror, känslan av förebådan och skräck inför det som kan hända. 

Men det jag intresserar mig för i terror är något som till viss del avviker från Fyhrs definition av 

gotik. I Fyhrs definition av gotik ligger betoningen på känslan av att allt är för sent, spelet är 

förlorat redan från början och inget kan göra det annorlunda, det Fyhr beskriver som olösbarhet.  46

Fyhr lägger stor tonvikt på melankoli och andra känslolägen i gotiken,  och för hans diskussion är 47

det viktigt att avgränsa gotiken från skräck och terror från horror.  Dessa gränser tycker jag i 48

många fall är ganska godtyckliga när det kommer till diskussionen om enskilda verk. Jag undrar 
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även om inte just skräck är en viktig del även i känslan av terror. Fyhrs definition av gotik med 

betoning på det olösliga och labyrintiska tycks mig ligga nära Noir-filmen. Kanske närmre noir - 

med dess labyrintiska mardrömsstad och vridna moral - än skräckfilm. Fyhr skriver också att flera 

av de gotiska verken kan ses som deckare där huvudpersonerna ställs inför ouppklarliga brott och 

sökandet efter svar drar dem ner mot avgrunden.  49

Vad jag intresserar mig för är inte så mycket känslan av olösbarhet och hopplöshet i sig. Utan delvis 

i motsats till detta vad man skulle kunna definiera som atmosfär. Känslan av att vad som helst 

kommer att hända i mötet med det okända och hur den relaterar till skräck men också längtan. 

Jag tycker att lustkänslan, blandad med rädsla är en av de viktigaste aspekterna även i de klassiska 

verken av MG Lewis, Radcliffe, Wahlpole som har definierat den gotiska genren. Detta tycker jag 

Fyhr delvis ignorerar när han driver sin tes. 

I den första novellen i Mare Kandres samling Hetta och Vitt så beskrivs hur lust och ångest blandas 

samman: 

…hon kände sig sjuk; kinderna hettade, hela ansiktet kändes mosigt, läpparna brände, det värkte lite i 
kroppen, men egentligen inte på ett obehagligt vis, snarare var den overklighetskänsla som gripit henne 
upphetsande, eggande.  50

Att se till denna sammanblandning av rädsla och längtan, tror jag kan ge oss kunskaper om oss 

själva. Att lust och ångest hänger ihop har varit den kanske viktigaste tesen i psykodynamisk 

traditionen från Freud. Men det är också en kontroversiell tanke som fortfarande avvisas av dagens 

KBT-terapi, som ofta drar fram argumentet att rädsla är en biologisk rest från stenåldern som vi 

knappt behöver längre. Detta tror jag är ett misstag, för liksom det är ångest/lust-känslan i Mares 

novell leder henne framåt mot en insikt i skogen, så tror jag den utbredda ångesten idag borde ses 

som en ledtråd till att förstå samtiden.  Det relativa i hur vi värderar olika känslor historiskt går 

Karin Johannisson igenom på ett angeläget sätt i sin bok Melankoliska rum.  På ett liknande sätt 51

som melankoli tidigare värderats som kreativ känsla, så tror jag rädsla och ångest borde sluta 

skjutas undan och ses som ledtrådar för att kunna hitta nya vägar att gå. 
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DET OKÄNDA ÅTERGER OSS BARNETS BLICK 

En aspekt av att använda sig av barn på film är förstås att vi ser på tillvaron genom barnets blick. 

Såhär skriver Mare Kandre i en novell i samlingen Hetta och Vitt om barn: ”Detta att de i bästa fall 

tvang en att se allt ur en ny, hitintills okänd vinkel –”.  ”För när han på nyheterna såg en brottsling 52

(…) så var det numera som han istället såg förbi detta deformerade vuxenväsen, rakt ner till botten 

av den vuxne, ända ner till barnet inuti. ”  53

Men en viktig del i de filmer jag tagit upp som skiljer dem från andra skildringar av barn i svåra 

situationer är att de alla innehåller, något okänt element, ofta något övernaturligt. Det oförståeliga, 

hur barnet upplever världen måste kanske visas fram som något som fortfarande är oförståeligt för 

den vuxne betraktaren. Genom det övernaturliga eller nya bilder eller en stark atmosfär, kanske är 

det just detta som ger tillgång till ett barnsligt perspektiv, och ett lekfullt förhållningssätt till det 

okända. Såhär skriver René Daumal: 

Det verkar som om människans inre liv när hon kommer till ynglingaåren plötsligt förslappades, 
kastrerades och förlorade sitt naturliga mod. Hennes tanke vågar inte längre möta verkligheten eller 
mysteriet direkt, ansikte mot ansikte; den börjar betrakta dem genom de ’vuxnas’ åsikter, genom 
böckerna eller lärarnas lektioner.  54

Om fantasin är intimt förbunden med skräck och längtan inför det okända så kanske det är mötet 

med det okända som behövs för att tvinga oss att uppleva omvärlden som lika rik på möjliga 

händelser som den var när man var liten. Skildringar av barndomen där fokus ligger på de sociala 

strukturerna kommer få oss att se på barnet med en vuxens medlidande, men inte identifikation på 

samma sätt som en skildring där omvärlden är ny, okänd och skrämmande. 

Deleuze har skrivit om något som ligger nära detta resonemang, i sin bok om Deleuze samanfattar 

Fredrika Spindler det såhär: 

(…) uppkomsten såväl som utformandet av en tanke (…) måste röra sig (…) utom det kändas sfär (…)  
Något som vare sig har namn eller form, griper och hugger tag i oss och tvingar sig på oss (…) för att 
själva inte lamslås måste vi konfrontera denna kraft med våra egna krafter. Men hur konfronterar man det 
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som ännu inte har något namn, och vilka krafter frammanar man det som ännu inte har någon form?  55

”Alla vet att människor inte tänker särskilt ofta och när de gör det är det snarare i en sorts chocktillstånd 
än i utövandet av en preferens.” Det vi möter vid de mycket sällsynta tillfällen då vi faktiskt tänker kan 
alltså enligt Deleuze inte vara redan välkända föremål eller företeelser, än mindre redan formulerade 
problem som vi bara har att ta ställning till utan snarare (…) ”tecken” någonting som pockar på vår 
uppmärksamhet men som ännu inte låter sig fästas i form av egenskaper, former eller ord. Det som 
pockar på vår uppmärksamhet är tecken, förnimmelser, aningar, någonting som ställer till problem för oss 
långt innan det låtit sig fångas inom ramen för det problematiserande, vilket är anledningen till att det rör 
sig om rent affektivt kännande i oro och ordlöshet .. liksom vår kropp blir omtumlad i mötet med yttre 
krafter, blir mötet med det oförklarade, okända ’tecknen’ omtumlande för vår tankeförmåga…  56

!   !   

Deleuze föreläser om film, Qu’est-ce que l’acte de creation (1987) 

Denna oro skulle kunna liknas vid känslan av terror. Ett liknande resonemang för den belgiske 

surrealisten Paul Nougé som ofta lade tonvikten vid faran och oron som avgörande för tänkandet 

och handlandet: ”Vill hon (människan) undfly orörligheten, kan hon endast räkna med någon chock, 

någon olycka utifrån som kan kullkasta den bild av världen som hon finner behag i och som stänger 

in henne.” . Han forsätter:  ”…först och främst bör man erkänna att man inte handlar på annat sätt 57

än under hot. (…) Man når dithän att mot detta hot utveckla alla andens resurser och att inte 

försumma någon enda av dessa resurser.”  Vart detta syftar beskriver han på denna vackra mening: 58

”(…) att beröra människorna (…) inblanda dem i okända händelser, få dem att höra oanade ord, 

bryta deras tänkandes gränser, för att de äntligen skall vara i stånd att uppfatta följande självklarhet: 

allt är fortfarande möjligt.”  59
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Detta liknar mycket vad Bataille skriver, att det är oron ångesten vi känner vid ”det möjligas 

kritiska gräns” som är vår möjlighet till något annat, något nytt, vår möjlighet att bli någon annan, 

bortom det möjliga: 

It is the extreme limit, mad tragedy, not the seriousness of the statistical, which children need in order to 
play and to become afraid. The extreme limit is a window: fear of the extreme limit commits one to the 
darkness of a prison…  60

Det är känslans kritiska gränsland som ger oss vår livsmöjlighet, ångesten som erbjuder en väg ut ur 

ångesten: ”Without night noone would have to decide…Decision is what is born before the worst 

and rises above. There is a secret in decision which is found in night, in anguish (to which decision 

puts an end.)”  61

Denna oro, rädsla skulle alltså kunna betecknas som en möjlighet och en känslighet. Och kanske är 

det då just barnets känslighet, svaghet och oförmåga till distansering, dess tunna hud, som är dess 

styrka. Ett citat från Tarkovskijs Stalker (1979) belyser just detta förhållande: 

”What they call passion actually is not some emotional energy, but just the friction between their souls 
and the outside world. (…) Let them be helpless like children, because weakness is a great thing, and 
strength is nothing. When a man is just born, he is weak and flexible. When he dies, he is hard and 
insensitive. When a tree is growing, it's tender and pliant. But when it's dry and hard, it dies. Hardness 
and strength are death's companions. Pliancy and weakness are expressions of the freshness of being. 
Because what has hardened will never win.”  62

Stalker slutar ju också med en fantastisk och oväntad scen med ett barn som flyttar glas med 

tankekraft. En scen som skulle kunna vara hämtad från en Stephen King-filmatisering. Även om 

Tarkovskij själv tyckte illa om genrefilm och sci-fi rekvisita gjorde han ett par av de vackraste sci-

fi-filmerna. 
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!  Barn flyttar glas med tankekraft i Stalker (1979) 

UNDULAT 

I den tredje filmen jag filmat under utbildningen Undulat har jag tonat ner själva handlingen lite i 

jämförelse med Skuggorna väntar, jag vill att den ska bäras av stämning och atmosfär mer än stora 

skeenden, att skeendena mer ska ligga på insidan och skymta fram enbart stundvis. Jag hoppas 

härigenom kunna skapa atmosfär som ligger lite i känslan av stillastående i tiden, lugnet före 

stormen. 

Filmen handlar om Tove sex år som har en undulat som dör i samma stund som hon får veta att hon 

fått en lillasyster. Detta sätter igång en kedja av associationer, drömmar och känslor av utbytbarhet 

och ensamhet och längtan. Hela filmen utspelar sig i huset där hon bor. Manuset är skrivet mycket 

utifrån mina egna minnen. Men med en uppbruten kronologi för att understryka det drömska, 

associativa. Detta ger en känsla av tidlöshet och en längtan och rädsla för vad som ska komma som 

liknar den man som barn känner inför framtiden. 

Adam Nilsson, som var fotograf och också väldigt delaktig i hela filmens utformning, har filmat 

med kameran i barnets nivå på ett sådant sätt att vi oftast inte visar de vuxnas ansikten. Lite som 

Tom och Jerry, där man bara ser människornas ben, (jag minns att Tom och Jerry kändes 

mardrömslikt när jag var barn pågrund av detta). Detta grepp har använts tidigare i den mexikanska 

barngotiska filmen Veneno para las hadas (1984), där fungerar det väldigt väl. Man skulle kunna 

invända att man inte får barnets subjektivitet eftersom man inte ser det barnet ser. Men jag tycker 

det faktiskt ger en subjektivitet till barnet att inte se föräldrarnas ansikten. Jag skulle jämföra detta 

med den kusliga känslan när man som barn följde efter en vuxen som man trodde var ens förälder 
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men visade sig vara någon annan. Jag minns också det som en skrämmande tanke när jag var barn 

att inte minnas hur mina föräldrars ansikten såg ut. 

Men det är ingen självklarhet hur subjektivitet skapas på film. En scen vi har diskuterat hur den ska 

filmas är den näst sista i filmen när huvudpersonen hotar gå över till att vara ond. Detta blir också 

den enda scen när vi lämnar barnet i filmen. Och kanske är just detta, att lämna henne, låta henne 

bli ett monster, också enda sättet vi kan identifiera oss med det okända. Är vi med henne och 

psykologiserar hela vägen så lämnar det kanske för lite plats för det okända.   

I Undulat går vi också längre i stiliseringen av miljö, kostym och smink, vi närmar oss mer det 

gotiska i tecknen men kanske mindre i handlingen. Hur påverkar det skapandet av atmosfär? Alla 

dessa spöken, smink, skräckrekvisita, är det inte bara klyschor? Är det verkligen något okänt? Eller 

är det bara ett sätt att paketera och oskadliggöra det okända. Jag tror det kan vara både och, det är 

beroende på sammanhang. Det finns såklart inget recept för att skapa det poetiska, och 

genrebegreppet kan fungera som ett skydd mot det okända, det presenteras på ett känt sätt. Men när 

det är bra tror jag att det även kan vara ett språk som leder oss mot det okända. René Daumal säger 

att ”Porten till det okända måste vara synlig.”  63

Jag skrev den första versionen av manuset medan jag gick på starka smärtstillande efter att ha dragit 

ut en visdomstand. Jag fick upp alla dessa bilder från min barndom och samlade dem till ett manus. 

Jag bröt upp kronologin i narrativet och förband bilderna med den historia som skapades 

associativt, vilket jag också tyckte närmade det minnet och den barnsliga upplevelsen av världen. 

 Under förarbetet med filmen när vi diskuterade inspelningsplats åkte vi och tittade på huset jag 

växte upp i. Men vi valde istället ett annat mer svårdefinierat område på Kvarnholmen, som hade en 

väldigt stark känsla i sig av egen, lite sliten värld. Vi förflyttade även manuset i tid från sommar till 

höst. Det nya huset ställde till det en del i manuset och flera versioner blev förvirrade på grund av 

denna dubbelexponering av platser och årstider, men när det nu tillslut har landat i platsen så är 

manuset ett av de jag är mest stolt över. Som hela tiden tycks innehålla flera lager av mening. 

Förhoppningsvis tillför detta även något för den som betraktar filmen att dessa lager av menig som 

kan tillåta oss att drömma och spegla oss i filmen. Truffaut menar att dessa lager av mening är något 
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som barn på film också bidrar till eftersom barnet representerar både sig själv, mänskligheten och 

åskådarens egen barndom: 

“The story of a child is much richer than that of an adult. There is always a double level of meaning. There 
is the child himself, and then all humanity represented, too. And even though the spectator's biography 
has not been the same as the child's, the film turns him back to his own childhood."  64

PANNAN MOT FÖNSTRET 

“Imagination anticipates reality”  Roger Caillois 65

Något som ofta inte skrivs om film är hur svårt det egentligen är att veta vad man säger med en film 

innan den är färdig. Film är en konstart som är väldigt svårberäknelig eftersom det oftast är extremt 

många faktorer som samverkar i produktionen. Att skapa atmosfär eller poesi kan ju inte heller 

göras efter formler. Det viktigaste är kanske att även som skapare ha en öppen attityd och försätta 

sig i ett tillstånd som liknar åskådarens, man iakttar sig själv och hur man reagerar på det man ser 

och hör. 

En bild som återkommit i mina filmer med barn, Pappersväggar, Skuggorna väntar och Undulat, är 

barnet som står och tittar ut genom fönstret på natten, väntande på något under eller något tecken. 

Det är en stark bild för mig som sträcker sig både bakåt och framåt, inåt och utåt. Det skulle kunna 

påminna mig om att titta på film, som både är en inåtblickande och utåtblickande upplevelse, som 

får oss att pendla mellan att glömma oss själva och att reflektera över oss själva. Som får oss att leta 

efter ett tecken, en ledtråd, en nyckel som kan hjälpa just oss framåt i våra liv. Hos Georges Bataille 

läser jag med igenkänning: “the child, if only for a weak moment, remains with his forehead 

pressed to the window, waiting for his moment of illumination.”  66
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!  
Andrea väntar på ett tecken, Skuggorna väntar (2017)	

!  
Tove tittar ut genom fönstret mot Undulatens grav, Undulat (2017) 

Jag har flera aspekter som jag av tids och utrymmesbrist fått utelämna här, koncentrationen har 

legat på surrealism, rädsla och barndom i anknytning till mina filmexempel. Insamlandet av de citat 

som finns här har också varit viktigt för mig för att orientera mig genom atmosfärerna och jag hade 

gärna fört in några andra aspekter och andra temperament också, Walter Benjamins och Bachelards 

betraktelser över dagdrömmande, atmosfär, tid och uttråkning till exempel. 

Surrealismen är idag en levande rörelse även om den rört sig bort från offentlighetens ögon. Många 

av dess tankar formulerades först mellan världskrigen, av personer som ansåg att västvärlden och 

dess kultur var påväg att rusa mot sin egen undergång om den inte radikalt lade om sin kurs. 

Det finns mycket att hämta hos surrealismen i dagsläget inför en mörknande världsordning där 

alltfler röster kommer höjas om att konsten såväl som livet ska fylla funktioner och tjäna idéer.  
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Surrealismens förtjänst var enligt Walter Benjamin att den försöker ”vinna över berusningens 

krafter åt revolutionen”.  Mycket i surrealismens kritik av västvärlden och dess förhållningssätt till 67

konst och politk är mer aktuellt än någonsin idag. Vi har mycket att lära från surrealismen, att poesi 

inte är skiljt från livet och att begär inte är skiljt från politik och moral, och av ett experimentellt 

förhållningssätt till såväl liv som konst om vi vill hitta nya vägar för anden att röra sig: 

Atmosphere is a field of possibilities. Recognizing, deepening, creating atmospheres in everyday life. 
Which isn’t isolated from artistic activity. Pictorial art is one of several useful ways of generating and 
investigating atmospheres.  68

Det är nu viktigare än någonsin att skapa dessa fält av möjligheter för att bryta med det 

rutinmässiga tänkandet och handlandet, för att vi ska kunna se att allt fortfarande är möjligt. 
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