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För andra gången i mitt tioårigt aktiva filmskapande skulle jag göra en kortfilm 

med barn i huvudrollerna. Andra gången bara. Jag har ett dussintal kortfilmer i 

min ryggsäck men bara en tidigare erfarenhet av att regissera barn. Jag är trygg i 

att regissera vuxna skådespelare, jag vet att jag har verktygen att guida dem så att 

vi kan nå det spel som filmen behöver. Att regissera barn är jag en novis i.  

De två huvudrollerna i kortfilmen ”Skolstartssorg” som jag skulle göra 

skulle spelas av två pojkar, sju och elva år gamla, och handlingen innehöll flera 

emotionellt svåra situationer. Scener som jag inte skulle ha svårighet att gestalta 

om jag hade kunnat arbeta med vuxna, utbildade skådespelare, men som nu 

riskerade att falla platt. Min erfarenhet av att regissera barn var för ett år sedan 

alldeles för liten för att kunna komma åt det spel som jag vill uppnå i en film. 

Botemedlet: utbildning. För mig. Men också för barnen. 

 

Jag älskar arbetet med skådespelare, det är där min styrka ligger. Jag lägger mycket 

fokus på det för att det är roligt och personligen anser jag att om min film inte har 

trovärdigt spel så kan jag lika gärna slänga den i papperskorgen. Därför har mitt mål 

med Skolstartssorg varit att skapa ett lika trovärdigt spel med barn som med vuxna. 

Det måste vara minst lika bra. Barnen i filmen ska vara komplexa människor – på 

precis samma villkor som vuxna. Jag ville komma bort från ett karikatyrliknande spel 

där barn spelar upp nidbilden av hur ett gulligt barn är. Istället har jag eftersträvat ett 

naturalistiskt spel som är sant i min films värld. Men hur når jag då dit?  

 

Skolstartssorg är en femton minuter lång film som handlar om två bröder. På 

Johns första skoldag dyker hans elvaårige storebror Mika oväntat upp för att följa 

honom dit. Mika har dock andra planer än att bara ta John till skolan. Han ska på 

vägen lära honom världens och skolgårdens alla skoningslösa krav och regler. Genom 

hur Mika lär upp sin lillebror förstår vi som publik att han har haft det väldigt tufft 

både hemma och i skolan. Konsekvenserna av mobbning och en frånvarande 

vuxenvärld har gjort att han inte längre bor hemma. Men just idag kommer han hem 

för att lära sin bror allt han vet, så att denne inte ska gå samma öde till mötes som han 

själv har gjort.   
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Denna text kommer att handla om mitt arbete med barn framför kameran under 

repetitionerna och inspelningen av Skolstartssorg. Filmen spelades in sommaren 2016 

och är en del av min masterutbildning i film och media på Stockholms dramatiska 

högskola, men den är till största delen finansierad av Svenska filminstitutet och 

merparten av teamet har varit externt. Manus skrevs av min klasskamrat och pojkvän 

Pelle Rådström, som även var regiassistent med barnansvar under inspelningen. 

Producent var min klasskamrat Farima Karimi, vars eget bolag var huvudproducent 

för filmen.  

Under arbetet ville jag utforska filmregissörens verktyg i arbetet med barn. 

Som förberedelse intervjuade jag tre regissörer som arbetat mycket med barn och 

ungdomar framför kameran: Suzanne Osten, Ella Lemhagen och Sanna Lenken. Jag 

har även samtalat med skådespelerskan Maria Johansson, som spelade i många filmer 

som barn. Min handledare under hela projektet var Catti Edfeldt, som överhuvudtaget 

har funnits till hands som coach och bollplank under hela processen. Även min lärare 

på skolan, Ylva Gustavsson, har handlett mig. Jag ägnade mycket tid till att, 

tillsammans med min castare SaraKlara Hellström, hitta rätt barn för rollerna. Därtill 

undersökte jag på vilket sett som jag under vårterminen, inför sommarens inspelning, 

kunde arbeta förberedande med barnen.  

 

Det finns väldigt lite litteratur som berör filmregissörens arbetsverktyg med barn 

framför kameran, jag har faktiskt inte lyckats hitta en enda handbok som specifikt 

handlar om just detta. Det finns många böcker om att regissera skådespelare och om 

skådespelarteknik. Därtill finns det även en del skrivet om att arbeta med barn inom 

teater, men när det kommer till barn och film så ekar det tomt.  
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Min husgud vad gäller personregi är Judith Weston och jag har läst hennes 

bok Directing Actors ett flertal gånger. Genom den har jag lärt mig enormt mycket 

om personinstruktion. När jag ville få tips från henne gällande arbetet med barn fanns 

det dock bara två sidor. Där klumpar hon ihop barn och vuxna amatörer, vilket jag 

visserligen insåg under mina intervjuer att det finns en viss poäng i, men det finns 

också stora skillnader då barn trots allt är just barn. På dessa knappa två sidor lyckas 

hon dock skrapa lite på ytan och ge några korta men matnyttiga tips. Men knappt två 

sidor om arbetet med barnskådespelare i en 307 sidor lång handbok i 

personinstruktion - det säger en del om prioriteringen av ämnet, men gör också att jag 

som regissör ställer mig frågan: går det ens att lära ut? Finns det överhuvudtaget 

några generella tekniker? Som det lärlingsyrke film ju ändå till stor del är har jag 

istället förlitat mig på kollegor och lärare. 

 

Den 21 mars 2016 träffade jag Ella Lemhagen på ett café på Söder för att prata om 

hennes regiarbete med barn. Jag hade länge försökt få till en träff med henne eftersom 

jag sedan tidigare varit intresserad av hennes erfarenheter av att arbeta med en 

Devising-liknande metod när hon gjorde sina första två långfilmer Drömprinsen – 

Filmen om Em och Välkommen till festen. Kortfattat arbetade hon där med en grupp 

ungdomar på samma sätt som med en teatergrupp. Hon utbildade dem i skådespeleri 

och utifrån sin egen grundidé, kombinerat med inspiration av deras gemensamma 

teaterarbete, skrev hon manuset till filmen.  

 

Ella:	  Jag	  har	  aldrig	  haft	  en	  stor	  längtan	  efter	  att	  regissera	  barn.	  Jag	  är	  mer	  intresserad	  
av	  att	  jobba	  med	  skådespelare,	  och	  helst	  professionella	  skådespelare.	  Däremot	  är	  jag	  
inte	  det	  minsta	  rädd	  för	  barn	  och	  jag	  har	  inga	  problem	  med	  att	  jobba	  med	  amatörer.	  
För	  mig	  har	  det	  blivit	  så	  att	  jag	  har	  haft	  vissa	  projekt	  där	  en	  del	  av	  karaktärerna	  i	  
filmerna	  är	  barn	  eller	  väldigt	  unga.	  (…)	  Med	  alla	  amatörer,	  oavsett	  om	  de	  är	  barn	  eller	  
vuxna,	  så	  kan	  man	  inte	  förvänta	  sig	  samma	  saker	  som	  från	  en	  skådespelare	  som	  har	  
en	  metod,	  eftersom	  de	  ju	  inte	  är	  skådespelare.	  Det	  som	  då	  har	  varit	  min	  metod	  är	  att	  
försöka	  hitta	  ett	  sätt	  att	  utbilda	  dem.	  För	  att	  de	  så	  mycket	  som	  det	  nånsin	  går	  ska	  
känna	  sig	  trygga	  i	  det	  vi	  gör	  och	  aldrig	  känna	  sig	  utsatta.	  Annars	  förväntar	  jag	  mig	  
samma	  saker	  av	  ett	  barn	  som	  av	  en	  professionell	  skådespelare:	  att	  han/hon	  ska	  vara	  
intresserad,	  vilja	  vara	  där	  frivilligt,	  ha	  en	  tanke	  om	  vad	  det	  är	  de	  ska	  göra,	  ha	  ett	  
intresse	  av	  att	  höra	  hur	  jag	  vill	  att	  det	  ska	  göras.	  Ja,	  det	  finns	  några	  sådana	  
grundpunkter.	  	  
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Efter mötet med Ella stod det mig klart att jag behöver: hitta två barn som passar för 

rollerna och som vill spela; att jag behövde lära känna barnen och därefter utbilda 

dem och mig själv i hur vi ska arbeta tillsammans under inspelningen. Denna 

utgångspunkt kom att bli central i hur jag utformade min förberedelseprocess inför 

inspelningen. Allt för att kunna göra filmen rättvisa.  

 

Men att utbilda är komplext, det innehåller oändligt mycket, som är helt beroende av 

vilket barn jag väljer. Hur barnet är; vad det har för grundförståelse för vad det är vi 

gör; dess personlighet. Att repetera fungerade som metod för mig, både för att lära 

barnen så mycket som möjligt om filmen (handling, situationer, karaktärer), men 

också för att lära dem vad skådespeleri är.  

 

Den 8 juni 2016 träffade jag Suzanne Osten för en lunchintervju under de pågående 

repetitionerna av Falla ur tiden på Dramaten. Vi pratade med utgångspunkt ur hennes 

senaste barnfilm Flickan, mamman och demonerna.  

 

Maria:	  Vad	  använder	  du	  repen	  till?	  
	  
Suzanne:	  Det	  är	  för	  att	  göra	  dem	  trygga	  och	  bekanta	  sig	  med	  situationerna.	  De	  ska	  
veta	  vad	  som	  kommer	  begäras	  av	  dem.	  Och	  att	  man	  i	  princip	  lär	  känna	  dem,	  så	  att	  de	  
känner	  att	  det	  här	  är	  inget	  konstigt	  utan	  det	  kommer	  bli	  roligt.	  Barnet	  ska	  känna	  att	  
”jag	  är	  bra	  och	  hon	  är	  nöjd	  med	  mig”.	  Det	  är	  en	  grundgrej	  som	  vilken	  skådespelare	  
som	  helst	  behöver	  veta	  så	  att	  den	  inte	  lever	  i	  ständig	  fruktan,	  utan	  lever	  i	  en	  känsla	  av	  
att	  vi	  kan	  prata	  om	  allting.	  Att	  man	  liksom	  är	  genomskinlig.	  	  
	  
Maria:	  Repar	  du	  scener	  ur	  manus?	  
	  
Suzanne:	  Ja,	  manus.	  
	  
Maria:	  Du	  är	  inte	  rädd	  för	  att	  scenerna	  lakas	  ut	  då	  om	  du	  repar	  dem	  innan	  
inspelningen?	  
	  
Suzanne:	  Nej,	  de	  är	  bara	  förberedda	  och	  då	  kan	  de	  ge	  ännu	  mer.	  Det	  är	  som	  med	  
vanliga	  skådespelare	  -‐	  får	  de	  repetera	  så	  blir	  de	  ännu	  bättre.	  (…)	  Jag	  tycker	  att	  ju	  mer	  
orienterade	  de	  är	  i	  vad	  det	  går	  ut	  på	  och	  att	  det	  är	  en	  story,	  desto	  mer	  kan	  deras	  
fantasi	  anlända.	  Det	  är	  inte	  bra	  om	  de	  ständigt	  lever	  i	  ”vad	  ska	  hända	  nu?”.	  Så	  
resonerar	  jag	  med	  barn,	  och	  samma	  med	  skådespelare.	  Att	  om	  de	  ständigt	  inte	  har	  en	  
aning	  om	  vad	  som	  ska	  hända	  så	  sysslar	  de	  med	  fel	  energi.	  Men	  om	  de	  vet	  vad	  som	  ska	  
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hända	  kan	  de	  ändå	  inte	  veta	  hur	  de	  ska	  reagera	  på	  motspelaren.	  Så	  därför	  är	  det	  
ingen	  fara	  att	  scenen	  skulle	  dö.	  

	  

STUNTREP  
- 2 dagar till inspelning. Datum: 31 juli 2016. 

Efter ett sommarlov för barnen, men inte ett lov för mig, är det dags för stuntrep. Vi 

ska först repa en scen där Mika jagar John och drar tag i hans arm för att sedan trycka 

upp honom mot en vägg och skrika mot honom medan John gör motstånd. En scen 

som kanske egentligen inte behöver en stuntkoordinator med på plats, men eftersom 

det är två barn, varav det ena är bara sju år gammalt, så vill jag ha någon där som är 

ansvarig för säkerhet och som kan visa hur de ska göra på ett sätt så att de inte gör sig 

illa.  

Jag märker ganska snart att Douglas, sjuåringen som spelar John, är 

okoncentrerad och leker för mycket. Han spelar över och tar inte situationen på allvar. 

Jag börjar genast bli nervös för att han kommer vara så här på inspelningen som 

startar om två dagar. Han har ju varit så ibland under de rep som vi har haft under 

våren. Men jag har haft en känsla och förhoppning att han ska ta en 

inspelningssituation på större allvar eftersom det är fler vuxna människor där som alla 

arbetar koncentrerat. Men jag märker nu att det är svårt att få honom att göra 

uppgiften på riktigt, att anstränga sig och lyssna. Han vill mest ha kul, förstår inte att 

vi alla är där och jobbar trots att vi påpekar detta. Men den första scenen går ändå 

ganska bra, den är inte alltför svår. Storkillen Olle, som spelar Mika, har en bra fysik 

och kan hjälpa Douglas att hitta rätt position. Så han får ta ett stort ansvar för att de 

ska hamna på rätt ställe. Han är äldre, men också till vardags mer fysiskt aktiv.  

En rädsla som jag haft innan är att Douglas ska bli rädd av att motspelaren är 

arg i scenen. Så min plan har varit att på själva stuntrepet endast repa de fysiska 

momenten schematiskt, helt utan spel. För att det ska gå i etapper för honom, så att 

han inte direkt blir skrämd på riktigt, utan vänjer sig stegvis vid scenen. Inte minst är 

det viktigt eftersom det har varit ett långt sommaruppehåll sedan vi sist sågs och 

repade. 

 Douglas börjar spela över en del, visa stora ansiktsuttryck för oss etc. Men 

när min FAD (inspelningsledare) James säger att han inte ska göra scenen som sig 

själv utan som John, så förstår han. Han slutar spela över och gör det på riktigt, i 

karaktär. Jag märker också att Douglas har svårt att komma ihåg flera moment 
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samtidigt - först det fysiska och sen en replik. Han glömmer hela tiden sin replik, 

minns bara ett moment i taget innan jag behöver påminna honom om nästa moment. 

Detta gör att de tappar flytet i dialogen och scenen blir styltig.  
 Den andra scenen är mer komplicerad. Barnen ska jaga varandra och Olle ska 

brotta ner Douglas och sätta sig gränsle över honom, varpå Douglas därefter ska 

försöka komma loss. Vi börjar repa hur man faller säkert. Stuntkoordinatorn Martin 

visar, de provar, han visar igen, de provar, det går hyfsat bra. Det ser visserligen ut 

som att de samarbetar för mycket och att Douglas lägger sig frivilligt, för långsamt, 

men jag tänker att det kanske kommer gå bättre sen när de kommit in i det och har 

mer fart. Olle har bra kroppskontroll, är fullständigt säker i rörelserna och kan hela 

tiden hjälpa till. Justera placeringen, anpassa sig till Douglas. Han är lyhörd gentemot 

Douglas tveksamheter och rädsla samtidigt som han hela tiden peppar honom att 

fortsätta när han vill ta paus.  

Jag upplever att Douglas testar gränserna, vill ha paus nästan varje kvart. Eller 

så är han faktiskt så trött som han säger, det är svårt att avgöra. Vi försöker få honom 

att förstå att först arbetar vi och sen är det paus. Det är viktigt att vi kommer vidare. 

Jag blir stressad över tiden, vi har sammanlagt fyra timmar för båda scenerna, men 

eftersom vi valt att repa på location (i skog och på en bro) så innebär det att vi tappar 

lite tid på förflyttning. Så ungefär tre timmar och en kvart är kanske vad vi egentligen 

har att arbeta på. Det borde räcka, men det hela går väldigt långsamt. Det tar tid att 

övertala Douglas att göra samma sak en gång till, han är trött och uttråkad. Och 

kanske känner han sig pressad att prestera? Även om han inte säger det. Jag märker 

att han tycker det fysiska är svårt, men jag vet inte helt om han försöker sitt bästa eller 

bara låtsas vara trött och orkeslös. 

Det svåraste momentet börjar när Olle ska sitta gränsle över Douglas, som ska 

försöka komma loss. Vi vill att det i scenen ska kännas som att han kämpar, att han 

gör allt han kan för att komma loss. Olle sitter lätt med sin kropp över Douglas, så att 

det inte är tungt på riktigt och inte gör ont. Med sina armar håller han ner Douglas 

armar, håller fast honom. Därifrån ska Douglas försöka komma loss, kämpa. Men 

försöken känns väldigt svaga, som att han försöker pyttelite och sen ger upp.  

Karaktären John ska till slut ge upp, men först efter att verkligen ha försökt 

komma loss. Vi peppar Douglas allt vi kan för att han ska kämpa. ”Kom igen nu, 

kämpa allt du kan Douglas!”, ”Starkare än så är du!”, ”Vi tror du kan kämpa hårdare. 

Heja!”. Douglas säger att han inte kan och klagar på att gräset gör ont, att det river på 
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armarna och svider. Det är som om allt plötsligt är jobbigt och gör ont. Han är rädd 

för stenar fastän Martin kollat av och vet att det inte finns några. Kinkig, klagar, är 

okoncentrerad och vi blir mer och mer frustrerade. Hur långt kan vi pusha honom? 

Spelar han bara eller är han trött på riktigt? Han är ju trots allt bara sju år. Men 

samtidigt en sjuåring som tackat ja till att vara med i den här filmen och som vi under 

lång tid har förberett inför detta med repetitioner och möten för att han ska förstå och 

veta vad som komma skall.   

Vi har kommit halvvägs in i scenen och borde verkligen fortsätta så vi blir 

klara. Men nu vill Douglas plötsligt inte alls mer, trots att det är mer än en halvtimme 

kvar tills vi ska sluta. Vi förklarar att snart så är vi helt klara för dagen, då får han en 

lång paus och mat. Bara en halvtimme kvar nu att göra klart scenen på. Men han vill 

inte. Och jag ser på honom att han menar allvar, att han är nära gråten, så jag säger att 

”okej vi slutar nu. Går det inte Douglas?”, han skakar nekande på huvudet, ”okej, vi 

slutar för dan då”. Då frågar James honom varför han inte vill. Douglas svarar att han 

inte orkar, eller om det är för gräset, jag minns inte helt. James menar att ”det är väl 

ingenting, det klarar du”. Jag tror han vill se hur Douglas reagerar, hur långt han kan 

pusha honom. Det låter hemskt, men det är rimligt, vi ska ju spela in snart och han 

behöver lära känna det här barnets gränser.  

När James menar att Douglas visst kan fortsätta så börjar han plötsligt gråta. 

Högt gråter han. James kommer fram och frågar vad det är, varför han är ledsen, tar 

armen tröstande om honom. Jag upplever det som ärligt, omhändertagande, men utan 

att dalta. Douglas gråter och skriker att han saknar sin farfar, tänker på farfar. James 

går iväg lite med honom och snart har Douglas lugnat ner sig och på vägen tillbaka 

till produktionskontoret är han på glatt humör igen. Som om inget hade hänt. Glömt 

det jobbiga, att han nyss var ledsen. Så jag undrar lite varför han blev ledsen. Var det 

så att scenen vi arbetade med på något sätt fick honom att tänka på sin bortgångne 

farfar? Eller var det för att han var trött? Eller för att han kände att det var ett sätt att 

slippa fortsätta arbeta? Jag minns själv när jag var liten att jag ofta kunde använda 

ledsenhet för att få det jag ville, få uppmärksamhet, slippa göra saker genom att få 

mina föräldrar att tycka synd om mig. Likt Douglas var jag ett ensambarn, van att ha 

all uppmärksamhet på mig.  

 När Douglas och hans föräldrar åkt hem efter dagens kostym-och maskprov, 

så pratar jag, Pelle, James och min fotograf Erik om det som hänt under dagen. De har 

båda gjort flera långfilmer med barn och är nu oroliga för hur det ska gå under 
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inspelningen när vi ska arbeta nästan dubbelt så många timmar. Vi har ett tajt schema 

utan utrymme för stora avbrott. För mig känns det som tur att dagen fungerat som en 

liten mini-inspelning och att detta hände nu och inte första inspelningsdagen. Under 

dagen har vi inte haft så tydliga uppgiftsfördelningar och jag inser att vi behöver en 

tydlig plan för hur vi sinsemellan lägger upp vårt arbete med Douglas på plats. Vem 

kommunicerar med honom? Alla kan inte göra det för då blir han förvirrad och får för 

mycket uppmärksamhet. Hur kommunicerar vi med varandra kring arbetet med 

honom? Vem gör vad? Och vad gör vi om han under inspelningen plötsligt vägrar 

göra klart en scen? Min oro stiger snabbt, hur sjutton ska detta gå?  

Ingen av oss är orolig för Olle, det är vi säkra på kommer funka bra, han är 

jätteproffsig och duktig. Han har trots allt en hel del erfarenhet sedan tidigare och är 

visserligen bara elva år, men hela fyra år äldre än Douglas. Olle är lätt att arbeta med 

och vi pratar om att låta honom hjälpa till med Douglas. Det är ett stort ansvar att 

lägga på en elvaåring, men det är nog nödvändigt. 

 

Trots att vi hade haft en lång förberedelsetid under våren med repetitioner där vi 

utbildade Douglas inför inspelningen, så uppstod det stora svårigheter det här sista 

repet inför inspelningen. Jag vet idag fortfarande inte varför det gick snett. Berodde 

det på att Douglas kanske inte längre tycke det var roligt, att han inte längre ville 

detta tillräckligt mycket för att orka med det svåra? Eller hade jag under arbetsdagen 

missat något viktigt av de där sakerna som Suzanne framhöll när jag träffade henne 

tidigare under sommaren: prata om rollen, förklara situationen tydligt, trötta inte ut 

fysiskt, dalta inte.  

 

Suzanne:	  Håll	  inte	  på	  och	  gulla,	  dutta	  och	  fjanta	  med	  barnet.	  Utan	  behandla	  det	  som	  
en	  vuxen	  skådespelare.	  Håll	  inte	  på	  –	  ”Åh,	  vad	  duktig	  du	  är!”	  och	  ”Tänk,	  vad	  du	  kan!”.	  
Och	  hamna	  inte	  i	  godisträsket.	  	  

 

Just godisträsket hamnade vi nog inte i, men däremot flera av de andra sakerna som 

hon avrått mig från. Flera saker som Suzanne sagt hade jag liksom lite grann glömt 

bort under sommaruppehållet. Vi gav honom troligtvis för mycket fokus och 

uppmärksamhet, på så sätt att det inte var en eller två som kommunicerade med 

honom utan alldeles för många. Jag glömde påminna Douglas om att han skulle göra 



	  

	   10	  

scenen som John och inte Douglas, och där var det James som påminde honom om 

det. Då hjälpte det, han slutade spela över. 

 

Suzanne:	  Jag	  vill	  att,	  som	  en	  skådespelare,	  så	  ska	  de	  förstå	  att	  det	  är	  en	  roll.	  Och	  rollen	  
är…	  ”Vad	  gör	  rollen?”	  Rollen	  är	  ju	  en	  situation	  och	  den	  förklarar	  jag	  lite	  enkelt	  t.ex.	  så	  
här:	  ”mamma	  verkar	  konstig	  och	  säger	  konstiga	  saker,	  bäst	  att	  jag	  inte	  ställer	  för	  
många	  frågor”.	  Det	  här	  med	  att	  förklara	  situationen,	  det	  gör	  jag	  alltid	  med	  
skådespelare.	  (…)	  Man	  gör	  en	  så	  bra	  situation	  som	  möjligt	  som	  vi	  leker.	  Vi	  leker	  nu	  att:	  
”nu	  är	  mamma	  helt	  galen	  och	  det	  finns	  ingen	  mat	  hemma.	  Vad	  gör	  du	  då?”.	  Vi	  leker	  
fram	  situationerna.	  
	  
Maria:	  När	  du	  säger	  situation,	  vad	  är	  det?	  	  
	  
Suzanne:	  Det	  är	  den	  klassiska	  teatersituationen	  vi	  pratar	  om:	  Vad	  är	  det	  som	  händer?	  
Då	  betyder	  det	  att	  man	  frammanar	  skådespelarens	  fantasi	  att	  lösa	  den	  situationen.	  
”Mamma	  är	  konstig,	  hon	  säger	  konstiga	  saker”.	  Jag	  pratar	  INTE	  om	  att	  man	  ska	  bli	  
rädd	  eller	  så,	  inte	  om	  jag	  vill	  ha	  spontana	  lösningar.	  Då	  håller	  jag	  inte	  på	  så	  här	  med	  
att:	  ”du	  är	  väldigt	  rädd”.	  Det	  kan	  man	  också	  använda	  sig	  av	  om	  man	  vill	  ha	  några	  
kraftiga	  reaktioner,	  men	  det	  försöker	  jag	  få	  genom	  motspelet	  istället.	  Jag	  försöker	  tala	  
om	  vad	  som	  ska	  hända.	  ”I	  den	  här	  rollen	  ska	  hon	  gå	  hem	  och	  hon	  vet	  inte	  på	  vilket	  
humör	  hennes	  mamma	  är.	  När	  hon	  öppnar	  dörren	  är	  hennes	  mamma	  jättekonstig.”	  
Då	  talar	  jag	  inte	  om	  för	  henne	  hur	  hon	  ska	  lösa	  det	  utan	  jag	  förbereder	  henne	  på	  
situationen.	  	  
	  
Maria:	  Är	  det	  då	  den	  viktigaste	  faktan?	  
	  
Suzanne:	  Ja,	  och	  då	  kanske	  barnet	  ger	  dig	  en	  överraskning.	  (…)	  Min	  samlade	  poäng	  är	  
att	  det	  gäller	  att	  ha	  klara	  uppgifter	  så	  att	  de	  tänker	  mer	  på	  det	  än	  om	  de	  är	  bra	  eller	  
dåliga.	  	  

	  
Maria:	  Är	  en	  klar	  uppgift	  typ:	  jag	  vill	  få	  igenom	  det	  här	  i	  förhållande	  till	  min	  
motspelare?	  
	  
Suzanne:	  Nä,	  en	  uppgift	  är	  att	  tänka	  på	  en	  enda	  sak	  under	  en	  scen.	  Sen	  kommer	  ju	  
andra	  saker	  in.	  Men	  att	  inte	  syssla	  med	  om	  jag	  är	  bra	  eller	  dålig	  utan	  att	  ha	  något	  
fokus.	  	  
	  
Maria:	  Har	  barnet	  fått	  läsa	  texten	  innan?	  
	  
Suzanne:	  Ja,	  hon	  fick	  veta	  allting.	  Hon	  fick	  läsa	  boken	  och	  se	  en	  video	  med	  hela	  pjäsen	  
inspelad.	  Hennes	  mamma	  skulle	  spela	  mot	  henne,	  så	  hon	  var	  ju	  intresserad	  av	  att	  
informera	  henne	  om	  vad	  det	  var.	  Då	  hade	  jag	  hjälp	  av	  mamman.	  Mamman	  var	  
skådespelare	  så	  då	  förstod	  hon	  mycket	  lättare	  än	  många	  andra	  barn	  att	  det	  här	  är	  
spel.	  Men,	  vad	  jag	  vill	  av	  henne	  är	  inte	  att	  hon	  ska	  spela,	  utan	  hon	  ska	  vara	  så	  fylld	  av	  
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fantasier	  så	  hon	  kan	  leka	  det.	  Jag	  använder	  ordet:	  ”nu	  leker	  vi”.	  Eller	  jag	  säger:	  ”vi	  
leker	  att…”	  
	  
Maria:	  Men	  du	  skiljer	  hela	  tiden	  på	  henne	  och	  rollen?	  	  
	  
Suzanne:	  Hela	  tiden.	  
	  
Maria:	  Inte	  nu	  ska	  du	  göra	  detta,	  utan	  nu	  ska	  rollen	  göra	  detta?	  	  
	  
Suzanne:	  Ibland	  så	  säger	  jag:	  ”nä,	  men	  nu	  sa	  jag	  du,	  men	  jag	  menade	  ju	  Ti”.	  Det	  ger	  
henne	  stor	  trygghet	  att	  göra	  precis	  vad	  hon	  själv	  känner.	  Barn	  är	  ju	  vana	  vid	  det:	  nu	  är	  
jag	  Pippi	  Långstrump.	  Nu	  är	  jag	  Annika.	  Nu	  är	  jag	  en	  mördare”.	  
	  
Maria:	  Kan	  du	  hamna	  i	  att	  hon	  leker	  för	  mycket,	  spelar	  över?	  
	  
Suzanne:	  Aldrig.	  
	  
Maria:	  Inte?	  
	  
Suzanne:	  Du	  vet	  att,	  du	  själv	  är	  ju	  den	  bästa	  flickan	  som	  man	  imiterar.	  Om	  du	  är	  
väldigt	  allvarlig	  när	  du	  säger	  nåt	  –	  då	  plockar	  de	  upp	  så	  mycket	  information	  om	  hur	  du	  
är.	  	  
	  
Maria:	  Alltså,	  vilken	  energi	  jag	  har?	  
	  
Suzanne:	  Ja,	  hur	  du	  är.	  Om	  du	  är	  på	  tokroligt	  humör	  och	  beskriver	  den	  här	  scenen,	  då	  
smittas	  de	  av	  högre	  energi.	  Är	  du	  lite	  seg	  och	  vag	  så	  smittas	  de	  av	  den	  energin.	  Jag	  har	  
ganska	  hög	  energi	  och	  jag	  är	  väldigt	  angelägen.	  Så	  det	  är	  viktigt.	  	  

 

Jag blev förvånad över att Suzanne aldrig har problemet att barn spelar över och leker 

för mycket. Jag har själv hamnat i det flera gånger med Douglas. Jag har trott att det 

beror på att han inte helt förstått skillnaden mellan lek och att skådespela på allvar, 

och vad som är skillnaden mellan skådespeleri och verklighet. På nåt sätt så tror jag 

fortfarande att han inte helt förstod skillnaden till en början, och att det då hjälpte att 

muntligt förklara pedagogiskt. Men jag hade också en stark känsla av att han lekte för 

mycket för att slippa gå in i jobbiga känslor som kom upp, det sa han även själv en 

gång när jag frågade honom. Han tycktes spela över som ett försvar. Kanske var det i 

början läskigt trots att vi var glada mellan tagningarna och han förstod att Pelle som 

gjorde motspelet i repetitionen inte var arg på riktigt när jag sa ”tack” och scenen var 

slut. Efter mitt möte med Suzanne så tog jag till mig hennes råd att hela tiden prata 

tydligt om rollen John och inte ”nu ska du…”. Det hjälpte nog för att det då blev 
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tydligt i det konkreta arbetet istället för att bara veta om det intellektuellt. Det blev 

plötsligt självklart att det är skådespeleri och inte på riktigt och dessutom ger det 

också, som Suzanne sade, tillgång till barnets fantasi. Så jag provade det under ett av 

våra förberedande rep, och jag tyckte det funkade. Jag försökte hela tiden prata om 

rollen och rollens uppgift när jag gav instruktioner om en scen – en situation. Men 

just den grejen glömde jag faktiskt på stuntrepet och kanske det bidrog till att Douglas 

började spela över och leka istället.  

Pelle och jag använde också hela tiden vår egen energi för att regissera och 

smitta både Douglas och Olle med vår energi. Det var något som Catti Edfeldt tidigt 

hade lärt mig – det är en metod som hon själv använder sig av hela tiden. Hon sa: allt 

handlar om energier. Att så tongivande regissera med sin egen energi skulle jag säga 

är en ganska stor skillnad jämfört med när jag arbetar med vuxna skådespelare. 

Självklart försätter jag mig även då i scenens sinnesstämning och går in i 

karaktärernas känsla, men med barnen spelade jag med själv genom att t.ex. vara 

jätteglad om jag ville uppnå en sådan energi och instruerade/spelade på ett argt sätt 

om det var det som krävdes. Nästan som att jag spelade slarvigt före för att på så sätt 

smitta och ge information om scenen. Egentligen tror jag att denna registil skulle 

hjälpa även vuxna skådespelare. Men just att spela före med sin energi är en av många 

”no-no’s” man som regissör får lära sig att skådespelare inte uppskattar. Men 

generellt tror jag att personinstruktionsverktygslådan ibland kan må bra av att 

inventeras på nytt. 

 

Vilka strategier och tricks skulle kunna hjälpt i stuntrep-situationen? Hur kan jag och 

mitt team kommunicera med barnen och med varandra? Det är ett sökande efter en 

metod. Som är en konsekvens av vilka barn jag arbetar med. De är olika till sinnet 

och i ålder. Det behövs olika metoder för att arbeta med dem. Samma regi som funkar 

på Olle funkar kanske inte på Douglas, och vice versa. Som regissör behöver jag lära 

känna det barn jag har valt och förbereda inför inspelningen genom att utbilda hen. 

Men sen kan jag aldrig veta vad som funkar och inte. Jag behöver skapa en så stor 

verktygslåda som möjligt, testa mig fram. Om inte det ena verktyget funkar, plockar 

jag fram ett annat eller hittar på ett nytt. Allt vad situationen kräver. Just NU.  
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Utdrag ur min arbetsdagbok  

- Tankar om castingen i februari 2016. 
Vi är nu mitt uppe i castingprocessen som hitintills har pågått utspritt under 

månaderna november 2015-februari 2016. Vi har letat efter både Mika och John, med 

fokus först på Mika eftersom han har de känslomässigt svåraste scenerna. Vad gäller 

barn under castingen så märker jag redan efter någon minut om barnet klarar av och 

tycker om att spela. Min känsla är också att det behöver vara ett barn som själv ligger 

nära karaktären, i högre grad än när jag castar vuxna. Barn är sällan så pass skickliga 

att de verkligen skådespelar och gör en rolltolkning som ligger långt från de själva, 

utan de behöver ligga nära rollkaraktären.  

 Mika har varit svår att hitta, men vi lyckades till slut. Pojken som vi har hittat, 

Olle, är elva år och oerhört resursstark, orädd och totalt obrydd om kameran. Han fick 

rollen efter att ha provfilmat två gånger. Att nu hitta John innebär att leta efter ett barn 

mellan sex och nio år för att kunna gestalta en sjuåring. Det är en stor skillnad i 

mognad på ett barn som är sex och ett som är åtta, så vi vill gärna hitta någon som är 

lite äldre men som ser ung ut. Jag är nämligen rädd för hur ett litet barn ska klara av 

att känslomässigt gå in i att spela att han blir strypt, något som händer i en av filmens 

nyckelscener. Under de castingtillfällen som vi hittills har haft har jag märkt hur svårt 

det är att hitta ett barn som överhuvudtaget kan spela det trovärdigt och ju mindre 

barnet är desto svårare tror jag det kommer vara för honom att gå in i den känslan.  

 

Ur castingscen med Olle. 
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Casting på Hägerstensskolan  
- 180 dagar till inspelning. Datum: 27 januari 2016. 

Pelle och jag kommer dit, inväntar rektorn som ska visa oss till det rum vi ska få 

provfilma i. Jag märker att min castare SaraKlara har förberett allt väl eftersom alla 

har fått den information de behöver, är i tid och har med sina medgivandelappar från 

föräldrar. En lång kö av barn slingrar sig snabbt fram och växer. Förväntansfulla, 

spralliga, glada. Min stress ökar när jag märker att det nog är uppemot 30 barn. När 

dagen är slut ska jag senare ha räknat till 26 barn. Provfilmade på 90 minuter. Tempot 

är med andra ord högt. 

Vi tar in dem i par om fyra för att hinna och för att de som väntar utanför inte 

ska tröttna och försvinna. Vi vill hinna träffa alla som kommit dit, så vi behöver 

arbeta snabbt. Men ändå vara närvarande i de barn som vi pratar med här och nu.  

 Fyra barn i rummet. Vi tar kort på dem med sin godkännandelapp. Vi filmar 

en kort liten intervju med varje barn – för att lära känna dem lite och skapa ett allvar 

och en koncentration. Därefter gör vi en improvisation där jag spelar mot dem och 

Pelle filmar. En enkel situation där alla barn har en tydlig riktning – en vilja. 

Situationen: vi är på badhuset, jag är deras lärare och när scenen börjar ska de spela 

att de kommer oombytta från omklädningsrummet och inte vill bada och därför ska 

övertala mig att slippa. En tydlig riktning - allt som behövs för att de ska kunna spela. 

Sen känner jag av dem alla lite grann en och en genom att fråga dem varför just det 

barnet inte vill bada. Jag märker väldigt snabbt vilka som har stor fantasi, tycker det 

är roligt, inte kan hålla sig för skratt och vilka som verkligen har en förmåga att leva 

sig in i situationen. På ett kort ögonblick kan vi avgöra vilka barn som har talang.  

 

Jag är inte längre så säker på att vi på ett ögonblick faktiskt kunde avgöra vilka barn 

som hade talang. En viss talang ja, men inte vilket barn som klarar av att spela en 

roll i en film. Dessutom tror jag, när jag tänker efter, att det finns talangfulla 

personer som behöver tid för att deras förmåga ska våga komma fram och märkas. 

Sen är ju denna typ av casting ett allra första urval (de som känns intressanta 

behöver jag träffa igen för att provfilma i fler och svårare scener).  Jag letar efter ett 

barn för en specifik roll så det är mycket som ska stämma. Barnet ska se rätt ut i 

ålder, kunna vara bror till den som ska spela storebror i filmen etc. – detta hinner jag 

se, vilka som stämmer in på det och inte. Självklart får jag dessutom en liten 
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uppfattning om vilka som vågar och tycker det är roligt. Och det är en start. Just att 

våga visa känslor, våga bli sedd, kunna koncentrera sig och gå in i en situation, det 

är en viktig del. Samtidigt är det också en stor risk på en sådan här casting i grupp att 

barnet blir fnittrigt bara för att det spelar mot tre andra klasskamrater. Det är ju ofta 

så, att de smittar varandra och ska visa sig lustiga inför varandra. 

 

Utdrag ur arbetsdagbok  
Douglas casting. 141 dagar till inspelning. Datum: 13 mars 2015.   

Idag har Pelle och jag provfilmat Douglas för rollen som John. Han är sju år och 

SaraKlara upptäckte honom när hon castade barn på hans skola. Hon har varit ute och 

letat på flera skolor och på en av dem hittade hon alltså till slut Douglas. Dagens 

provfilmning var hans andra och den första gången som jag träffade honom. Han var 

helt fantastisk! Känns klockren. Först spelade han upp bilden av hur man ser ut när 

man är sur och arg, genom att rynka på ögonbrynen och pluta med sur mun. Men när 

jag pratade med honom om det – att han ska tänka mer på hur han själv gör när han är 

arg så blev det bättre och bättre. Och när vi mot slutet pratade om att sätta sig in i en 

situation och känna efter med magen hur det känns, så hände plötsligt något. Han gick 

helt in i scenen och blev både arg och ledsen, på ett sätt som tycktes överraska honom 

själv och där jag nästan blev rädd för om han tyckte det var läskigt. Både Pelle och 

jag pratade uppmuntrande efteråt och berömde och kollade av läget hur det kändes för 

honom och om han ville göra det igen. Det ville han och han gick in ännu mer i 

känslan och började nästan gråta under tagningen så jag avbröt ganska snabbt när 

tårarna var på väg. Han kändes hela tiden okej, och att han tyckte det var roligt men 

samtidigt gick han in i känslan av att vara ledsen och blev därför också det under 

tagningen.  

Vi gjorde även en improvisation där han skulle trösta Pelle och hans känsla 

smittades väldigt mycket utifrån Pelles känsla. Det är uppenbart att han har en otrolig 

förmåga att sätta sig in i en situation och dess stämning och att han även snabbt kan 

förmedla många olika känslor. Men jag blev rädd för att upplevelsen kan ha varit för 

emotionellt utmanande och läskig för honom. Kanske han inte kommer vilja vara 

med? Jag frågade honom om han skulle vilja provspela mot Olle, och det ville han. 

Men jag vet ju inte hur det känns i efterhand, han kanske inte alls vill. På ett sätt är det 

så att det barn som ska spela John måste klara av det som Douglas gör, och därtill 
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klara av att hantera det och förstå att det är på låtsas. Jag hoppas, hoppas att Douglas 

kan det, och jag är så rädd att han inte ska vilja vara med. Hans föräldrar är sunda och 

förnuftiga så de vill prata med honom själva och återkomma om han vill provspela 

igen. Så jag håller helt enkelt tummarna. Jag kan inte påverka så mycket just nu. 

Filmen kan bli fantastisk med Olle och honom tillsammans.  

 

 
Douglas call-back. Scen 1, tagning 1. 

 
Tagning 6. 

 

Nu i efterhand så tänker jag på det som Sanna Lenken berättade om angående casting 

när jag intervjuade henne: ”jag vill känna att jag kan gå väldigt långt åt alla håll 

utan att vara rädd (…) och att det känns helt självklart att kunna göra det.” När jag 

läser mina dagboksanteckningar nu i efterhand så ser jag ju att jag var rädd gällande 

detta, vilket påverkade min dialog med Douglas i början av processen. Det är svårt 

att säga hur det påverkade det färdiga resultatet – filmen – om det ens gjorde det för 

den biten kom jag nästan helt över sen under inspelningen. Men att vara rädd för 
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barnets känslor är nog inte bra i arbetet tillsammans. Det kan eventuellt skapa nya 

rädslor hos barnet tror jag.  

 

Vad hände sen? Douglas tänkte lite och eftersom han hade tyckt det var roligt sist så 

ville han gärna spela och filma lite mer med oss. Han fick spela mot Olle för att vi ska 

kunna avgöra om de passar ihop som bröder. Det gick bra, de var fina ihop, men det 

var sent på eftermiddagen, vid 15-16-tiden så han var ganska upptrissad och övertrött. 

Hade lite svårt att koncentrera sig. Det första han sa när han kom innanför dörren var: 

”är elvaåringen här?”. Så han var nog uppspelt över att få spela mot en äldre kille.  

 Jag gjorde enbart improvisationer med dem, för jag ville mest se dem ihop. 

Jag visste ju redan att han höll. De fick även baka chokladbollar ihop i karaktär, för 

att skapa en känsla tillsammans av att börja vara bröder. Lärdom: Douglas kunde, om 

han var okoncentrerad, börja spela över istället för att spela på riktigt. Jag märkte 

även att det inte funkade så bra att ha en helt improviserad scen, då svävade det iväg 

och bidrog ännu mer till att leka för mycket. Jag tror det är bättre med tydliga scener 

med repliker, så att det finns en ram att förhålla sig till oavsett om de improviserar 

omkring replikerna eller helt håller sig till manus.  

Efter detta gav jag honom rollen och då ville föräldrarna så klart läsa manus 

och prata med Douglas för att se vad han själv ville. Både för hans skull men också 

för vår så att han inte ångrar sig sen och hoppar av mitt under processen om han väl 

sagt ja. Det var väntan och nervositet i några dagar eftersom filmen innehåller svåra 

scener och berör ett tungt ämne. Hans föräldrar pratade väldigt bra med honom om 

det, återberättade historien tills den inte längre var läskig. Han tackade ja. 

Vi träffade föräldrarna och Douglas tillsammans, Pelle och jag, för att prata 

lite om filmen och inspelningen.  Det handlade mest om att få en bild av vad han hade 

tyckt varit läskigt och varför. Det märktes att vålds-delen nu hade blivit ganska 

avdramatiserad och hans fantasi och uppfinningsrikedom hade tagit vid kring hur han 

skulle kunna fejka att inte andas och han hade övat på att strypa sig själv. Han 

berättade att det som var läskigt i manuset var att brorsan blev så arg och att ”det 

liksom var så fightigt”.  Han tyckte också det var läskigt att filmen var så sorglig.   

 

”Jag visste ju redan att han höll”, skrev jag i min dagbok. Men visste jag verkligen 

det? Retrospektivt ser jag att jag blundade för vissa signaler som fanns redan under 

andra provfilmningen. Jag var så förälskad i Douglas uttryck att jag släppte lite på 
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kravet att det är viktigt att den som spelar i en film ska orka en hel arbetsdag, att 

kunna hålla koncentrationen. Det blev problem med detta sen under inspelningen och 

jag borde kunnat förutse det bättre. Jag ångrar inte att vi valde Douglas för han var, 

trots att det blev tufft, helt rätt för filmen. Däremot hade det varit bättre för mig att ta 

det aktiva beslutet att välja honom trots att jag visste att det skulle bli supersvårt. 

Istället för att testa honom igen för säkerhets skull, så förklarade jag det för mig själv 

med att det var sent på dan och att han var exalterad. Det kunde så klart vara en 

förklaring, men det är nog bättre att ändå dubbelkolla och testa igen. Men jag tror att 

jag var så rädd för att han skulle tacka nej att jag bara önskade att han skulle säga 

ja. Men antingen har ett barn viljan att spela eller inte, och det tror jag inte är något 

som jag ska försöka påverka på så sätt att jag låter saker verka roligare än vad det 

sedan faktiskt är.  

 

Hur väljer jag ett barn för en roll? Vilka kriterier har jag? 
När jag ser tillbaka på castingprocessen nu i efterhand så inser jag att mina främsta 

kriterier när jag letade barn för rollerna i Skolstartssorg var att de:  

 

1. Skulle passa den specifika rollen. 

2. Att de emotionellt skulle kunna sätta sig in i de känslolägen som filmen kräver - kunna 

komma in i känslan och förmedla den.  

3. Att de ville vara med, att de tyckte det var roligt.  

 

Detta var något som jag hade tagit till mig av både Ella, Suzanne och Sanna. Det som 

jag dock lite grann missade var två andra aspekter som jag nu har insett är oerhört 

viktiga:  

 

4. Kan barnet hantera de känslor som väcks när hen spelar?  

5. Kommer barnet orka arbeta en hel inspelning?  

 

De två sistnämnda punkterna var jag inte lika noga med, kanske för att jag blev så 

förälskad i barnen jag hittade och tyckte att de passade så bra för rollerna och filmen.  

Min handledare Catti sa när hon tittade på Douglas provfilmning: ”jag skulle 

jobba ihjäl mig för att få honom att funka”. Och så blev det också. De två sistnämnda 

aspekterna blev utmaningar. Att som person klara av att hantera det emotionellt var 



	  

	   19	  

något som löste sig under förberedelserna - genom att utbilda Douglas i vad det 

innebär att filma och skådespela en roll. Det blev i princip inga problem alls sen under 

inspelningen, utan gick väldigt fint. Men till en början var det en spärr och rädsla hos 

honom och mig. Jag återkommer mer till den punkten senare. Den sistnämnda 

aspekten, att behålla koncentrationen och orka en hel inspelning, var dock något som 

kom att bli svårt hela vägen. Sen blev resultatet fantastiskt, så som Catti trodde. Han 

berör mig oerhört i den färdiga filmen. Men det var ett svårt arbete för mig som 

regissör eftersom allt kändes så skört; min och teamets känsla var hela tiden att 

Douglas när som helst kan lägga av, tröttna, ge upp, gå hem och inte vilja komma 

tillbaka.  

Mycket av det jag tittade på när jag skulle hitta rätt barn för rollerna i 

kortfilmen är precis samma saker som är viktigt när jag väljer en vuxen professionell 

skådespelare för en roll. Att den vuxna skådespelaren är motiverad och vill vara med 

brukar däremot oftast vara självklart. Även att de klarar av att ta hand om de känslor 

som filmen väcker inom dem samt att orka en hel inspelning. Men det som jag annars 

letar efter är precis samma sak oavsett om det är en vuxen eller ett barn jag castar. 

Nämligen: kan de komma åt de känslor som just den här rollen kräver? Och passar de 

för just den här rollen?  

 

Alla som jag har intervjuat och pratat med har först och främst betonat vikten av att 

hitta ett barn som VILL spela. För Ella verkade det nästan som att det är det allra 

viktigaste av allt. Drömprinsen – Filmen om Em, som hennes första långfilm hette, 

hade en lite annorlunda casting. 

 

Ella:	  Jag	  bestämde	  mig	  för	  att	  jag	  inte	  pallar	  ha	  provfilmning	  där	  vi	  har	  in	  en	  massa	  
tonåringar	  som	  ska	  stå	  och	  säga	  replik	  och	  liksom	  titta	  till	  höger,	  titta	  till	  vänster	  och	  
se	  snygga	  ut	  för	  att	  sen	  välja	  nån	  utifrån	  det.	  Utan	  det	  som	  jag	  gjorde	  var	  att	  jag	  
bestämde	  mig	  för	  att	  försöka	  sätta	  ihop	  en	  grupp	  och	  sedan	  utbilda	  dem	  så	  mycket	  jag	  
kan	  helt	  enkelt.	  Vi	  intervjuade	  en	  massa	  människor	  där	  de	  skulle	  berätta	  om	  sig	  själva.	  
Vi	  gjorde	  inga	  provfilmningar	  alls,	  mer	  än	  att	  vi	  filmade	  själva	  intervjuerna.	  Sen	  valde	  
vi	  ut	  åtta	  stycken,	  lite	  på	  måfå,	  för	  jag	  hade	  fortfarande	  inget	  färdigt	  manus	  då	  utan	  
bara	  en	  idé.	  Men	  vi	  tänkte	  att	  åtta	  stycken	  är	  en	  ganska	  bra	  grupp.	  Det	  var	  viktigt	  för	  
oss	  att	  ingen	  av	  dem	  kände	  varandra	  och	  att	  de	  var	  väldigt	  olika.	  	  
	  
Maria:	  Kände	  du	  då	  att	  dessa	  kommer	  klara	  det	  sen?	  
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Ella:	  Ja,	  för	  dom	  hade	  en	  vilja	  att	  kommunicera.	  Jag	  har	  nästan	  alltid	  gått	  väldigt	  
mycket	  på	  det:	  att	  de	  vill.	  Om	  det	  känns	  som	  att	  de	  tycker	  det	  är	  roligt.	  Om	  de	  har	  
lust.	  Då	  kommer	  man	  ganska	  långt.	  (…)	  I	  korta	  drag:	  vi	  satte	  ihop	  den	  här	  gruppen	  
med	  de	  här	  personerna	  och	  sen	  började	  vi	  jobba	  med	  dem	  som	  teatergrupp.	  	  

	  

När jag skulle casta till Skolstartssorg så letade jag enbart efter barn som själva ville 

spela, och både Douglas och Olle kändes som att de ville och tyckte det var roligt. 

Men redan under repetitionerna så började jag lite grann känna på mig att Douglas 

inte längre tyckte det var fullt lika kul att just spela. Jag vet inte helt varför, men han 

tyckte nog själva grejen – att vara med i en film – var roligare än arbetsdelen – att 

skådespela och göra scener. Vissa barn tycker det är jättekul att skådespela och att 

göra om scener; få regi och en ny uppgift att testa. Med Olle så märkte jag att han 

älskade att bli utmanad och pushad. Att skådespela var det som var motorn. Medan 

Douglas kanske mer längtade efter pauserna och ibland var uttråkad av att göra det 

faktiska arbetet.  

Just detta att inte tycka om att ta om många gånger tror jag egentligen gäller de 

allra flesta barn som är så små som Douglas. Jag tror att de svårigheter som uppstod 

senare under inspelningen berodde mycket på att han egentligen inte tyckte det var 

riktigt roligt, inte tillräckligt kul i alla fall för att orka en hel inspelning med allt vad 

det innebär. Å andra sidan, så kan det också vara så som Göran du Rées reflekterade 

när han sett filmen, att det kan vara så att Douglas motvilja faktiskt gav rollen något. 

För karaktären John är ju motvillig och har ett motstånd gentemot det som Mika lär 

honom.  

 

Maria	  (till	  Suzanne	  Osten):	  Vad	  är	  det	  du	  letar	  efter	  förutom	  att	  ett	  barn	  ska	  tycka	  att	  
det	  är	  roligt?	  
	  
Suzanne:	  Jag	  tror	  att	  man	  tittar	  på	  dom.	  Jag	  tyckte	  inte	  Esther	  (min	  not:	  Esther	  Quigley	  
som	  spelade	  flickan	  i	  Flickan,	  mamman	  och	  demonerna)	  var	  särskilt	  söt,	  det	  tyckte	  jag	  
var	  bra.	  Hon	  hade	  ett	  lite	  magert	  och	  intressant	  utseende.	  Jag	  la	  inte	  märke	  till	  henne	  
första	  gången,	  utan	  det	  var	  en	  liten	  unge	  som	  sprang	  omkring.	  Så	  tänkte	  jag:	  ”gud	  vad	  
bra	  det	  skulle	  vara	  om	  jag	  kunde	  använda	  Marias	  dotter”.	  (Min	  not:	  Maria	  Sundbom	  
som	  spelade	  mamman).	  Att	  hon	  var	  skådespelarbarn,	  det	  är	  aldrig	  dåligt.	  	  
	  
Maria:	  För	  att	  det	  då	  finns	  en	  förförståelse?	  
	  
Suzanne:	  Det	  finns	  begåvning	  att	  upprepa	  scener	  och	  tycka	  det	  är	  roligt	  att	  vara	  i	  den	  
konstiga	  miljön.	  Att	  gilla	  det.	  Det	  är	  en	  speciell	  begåvning	  som	  man	  inte	  ska	  se	  ner	  på.	  
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Och	  vissa	  barn	  i	  filmen	  som	  hade	  gjort	  andra	  roller	  tidigare	  var	  jättebra,	  för	  de	  visste	  
ju	  vad	  det	  var.	  	  
	  

Och det är det där som jag som regissör behöver kompensera om jag väljer ett barn 

som Douglas som aldrig har spelat tidigare i en film. Olle gick i teatergrupp, hade 

spelat i film tidigare och även gjort mycket radioteater. Han vet vad det innebär att 

spela och tycker det är roligt. Men för Douglas var det nytt och då måste jag som 

regissör förbereda både honom och hans familj.  

 

Ella berättade vidare om sina erfarenheter av att göra den första Tsatsiki-filmen 

(Tsatsiki, morsan och polisen), en castingprocess som kom att bli raka motsatsen till 

hennes första film. Det uppstod problem just för att de valde ett barn som inte ville 

spela, som inte tyckte det var roligt.  

 

Ella:	  När	  jag	  fick	  förfrågan	  att	  göra	  den	  första	  Tsatsiki-‐filmen	  så	  hade	  jag	  egentligen	  
bestämt	  mig	  för	  att	  inte	  jobba	  med	  amatörer	  eller	  ungdomar	  mer.	  	  
	  
Maria:	  Varför	  då	  egentligen?	  
	  
Ella:	  Det	  är	  slitigt	  att	  jobba	  med	  folk	  som	  inte	  har	  sin	  egen	  metod	  eller	  motor.	  Det	  blir	  
väldigt	  mycket	  arbete	  runtomkring	  om	  man	  har	  den	  ambitionsnivå	  som	  jag	  hade:	  att	  
alla	  skulle	  vara	  extremt	  välutbildade	  när	  de	  kom	  till	  inspelningen.	  Då	  krävs	  det	  ju	  
väldigt	  mycket	  förarbete	  med	  alla	  som	  jag	  får	  göra,	  eftersom	  de	  inte	  klarar	  av	  att	  göra	  
det	  själva	  för	  de	  har	  inga	  verktyg	  för	  det.	  	  

Jag	  hade	  en	  ambitionsnivå	  när	  jag	  började	  med	  Tsatsiki	  att	  jag	  skulle	  jobba	  
med	  ett	  barn	  som	  hade	  en	  egen	  drivkraft.	  Men	  problemet	  var	  att	  jag	  genast	  hamnade	  
i	  konflikt	  med	  producenten	  som	  ville	  ha	  det	  gulligaste	  barnet.	  Alltså,	  rent	  
utseendemässigt.	  Hon	  ville	  ha	  det	  gulligaste	  barnet	  och	  jag	  ville	  ha	  ett	  barn	  som	  kan,	  
vill,	  tycker	  det	  är	  kul	  och	  har	  ett	  intresse.	  Jag	  tycker	  att	  alla	  barn	  är	  gulliga	  på	  sitt	  sätt,	  
så	  jag	  kände	  inte	  att	  barnet	  måste	  vara	  så	  himla	  söt.	  Det	  var	  ett	  helt	  annat	  tankesätt	  
från	  producenten:	  ”vi	  ska	  hitta	  en	  gullig	  unge.	  Ställa	  ungen	  framför	  kameran	  och	  sen	  
papegoj-‐regissera”.	  Alltså,	  jag	  säger	  före	  och	  ungen	  efter.	  Vilket	  var	  precis	  motsatsen	  
till	  vad	  jag	  hade	  jobbat	  med.	  Tyvärr	  blev	  det	  ju	  lite	  så	  sen	  också.	  	  
	  
Maria:	  Varför	  då?	  
	  
Ella:	  För	  att	  göra	  en	  lång	  historia	  kort,	  den	  pojken	  som	  det	  blev	  sen	  är	  ju	  superduper	  
gullig,	  men	  han	  var	  ju	  livrädd	  och	  ville	  inte	  överhuvudtaget.	  Första	  gången	  han	  var	  
inne	  och	  provfilmade	  så	  vågade	  han	  inte	  ens	  gå	  in	  i	  rummet.	  	  
	  
Maria:	  Han	  ville	  själv	  inte?	  
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Ella:	  Nej…	  han	  hade	  ju	  ingen	  aning	  om	  vad	  det	  här	  innebar.	  Han	  visste	  absolut	  
ingenting	  om	  skådespeleri,	  (…)	  han	  hade	  aldrig	  varit	  på	  bio,	  (…)	  han	  hade	  extremt	  
dålig	  koll	  på	  vad	  film	  var,	  eller	  vad	  skådespeleri	  var.	  	  
	  
Maria:	  Hur	  gjorde	  du	  då	  för	  att	  förbereda	  honom	  ändå	  utefter	  det?	  	  
	  
Ella:	  Jag	  sa	  ju	  nej.	  (…)	  Det	  här	  kanske	  låter	  taskigt	  mot	  Samuel	  nu,	  men	  han	  vet	  att	  jag	  
tycker	  om	  honom.	  Jag	  stred	  ju	  för	  att	  vi	  inte	  skulle	  ha	  honom	  för	  att	  jag	  kände	  att:	  han	  
vill	  inte,	  han	  är	  rädd,	  tycker	  det	  är	  läskigt.	  Det	  här	  är	  liksom	  inget	  positivt	  för	  honom.	  
Hur	  ska	  jag	  kunna	  få	  honom	  att	  agera	  om	  han	  nu	  verkligen	  inte	  vill?	  Men	  den	  här	  
producenten	  ville	  absolut	  till	  varje	  pris	  ha	  honom.	  
	  
Maria:	  Han	  sa	  att	  han	  ville,	  men	  du	  märkte	  att	  han	  inte	  ville?	  
	  
Ella:	  Nej,	  han	  sa	  att	  han	  inte	  ville.	  	  
	  
Maria:	  Hur	  förhöll	  du	  dig	  då	  till	  att	  arbeta	  med	  ett	  barn	  som	  är	  så	  känsligt	  i	  förhållande	  
till	  att	  filmen	  ska	  bli	  så	  bra	  som	  möjligt?	  	  
	  
Ella:	  Till	  en	  viss	  gräns	  kan	  man	  ju	  pusha,	  men	  det	  går	  inte	  hur	  mycket	  som	  helst.	  Det	  
var	  därför	  jag	  var	  emot	  att	  ha	  honom	  i	  rollen.	  Sen	  tycker	  jag	  att	  den	  är	  fin	  nu,	  jag	  
tycker	  jättemycket	  om	  Samuel,	  men	  min	  ambitionsnivå	  var	  ju	  egentligen	  högre.	  Jag	  
ville	  ju	  ha	  en	  unge	  som	  man	  kunde	  slita	  och	  slänga	  med	  lite	  mer,	  som	  inte	  var	  så	  
otroligt	  skör.	  Sen	  har	  ju	  Samuel	  säkert	  en	  massa	  andra	  fördelar	  och	  fina	  saker,	  så	  det	  
kanske	  inte	  hade	  blivit	  lika	  bra	  ändå,	  det	  vet	  jag	  ju	  inte.	  Men	  som	  regissör	  ville	  jag	  ha	  
någon	  som	  jag	  kunde	  arbeta	  lite	  hårdare	  med.	  

	  
Jag minns själv hur tagen jag var av Samuel. Men jag förstår att det som regissör var 

väldigt svårt att arbeta och att filmens form och arbetssätt fick anpassas efter hans 

förmåga. Lite samma sak hände för mig med min film – Douglas hade något väldigt 

speciellt. När han väl var närvarande hade han en ovanlig autenticitet – han bara var. 

De där ögonblicken vi lyckats fånga räcker för att filmen ska bli bra och stark. För när 

vi klippt bort där han är okoncentrerad, glömmer bort repliker eller tittar in i kameran, 

så finns de där fantastiska ögonblicken kvar som skapar något som blir väldigt bra. 

För film är ett gäng ögonblick som vi i klipprummet sätter ihop till en helhet.  

 

Jag tänker på hur Rainer Werner Fassbinder så klockrent har uttryckt det: 

”Den bit verklighet som jag behöver”1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  H.	  G.	  Pflaum	  &	  R.	  W.	  Fassbinder,	  Den	  bit	  verklighet	  som	  jag	  behöver	  –	  Hur	  filmer	  
kommer	  till	  (München	  1976),	  försättsblad.	  	  
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I vår färdiga film är Douglas i bild en eller två repliker i följd. Så det funkar för vi har 

anpassat formen så det passar barnen. Men vi hade t.ex. inte kunnat göra filmen i en 

stil med långa tagningar där allt ska klaffa i en och samma bild. Istället fick vi hitta ett 

formspråk som fungerade för dessa barn. Samma var det med Tsatsiki, morsan och 

polisen. Tittar jag på den så ser jag att det är ungefär en eller två repliker där kameran 

ligger på Tsatsiki innan det klipper över från hans bild till en annans. En stor del av 

dialogen är även eftersynkad för att få mer melodi och naturlighet i spelet.  

 

Sommaren 2014 arbetade jag som regiassistent på Sanna Lenkens debutlångfilm 

Min lilla syster. Vi är goda vänner och kollegor och jag var på olika sätt involverad i 

projektet en tid innan. Jag minns när jag fick se provfilmningarna på då elvaåriga 

Rebecka Josephsson som senare fick huvudrollen som Stella. Hon var fantastisk – 

hade tillgång till alla de emotionella känslorna som filmen behövde, ett intressant 

uttryck och dessutom älskade verkligen kameran henne. De hade letat länge efter 

huvudrollen, men inte hittat någon som både passade rollen och som klarade av att 

spela alla de svåra känslomässiga lägena. Nära inpå inspelningens start hade de 

fortfarande inte hittat Stella och jag minns att Sanna blev mer och mer stressad. Till 

slut hittade castaren, Catrin Wideryd, Rebecka och hon är makalös i den färdiga 

filmen. När jag nu något år senare intervjuade Sanna för att prata lite mer om hennes 

erfarenheter från processen med filmen så berättar hon om hur hon ändå under hela 

inspelningen var orolig för att Rebecka inte skulle orka. Jag minns det också från då, 

att det fanns som ett litet orosmoln kring henne.  

 

Maria:	  När	  du	  provfilmar,	  vad	  är	  det	  viktigaste	  du	  tittar	  på?	  Förutom	  att	  barnet	  ska	  
vara	  rätt	  för	  rollen?	  
	  
Sanna:	  Det	  är	  ju	  att	  klara	  av	  en	  35	  dagars	  inspelning.	  Klara	  av	  att	  ha	  tålamod	  och	  ork	  
under	  så	  lång	  tid.	  Jag	  tycker	  det	  är	  jättemånga	  som	  blir	  trötta.	  Så	  det	  är	  ju	  en	  sak,	  
förutom	  att	  vara	  fantastisk	  då	  förstås.	  Och	  sen	  vill	  jag	  känna	  att	  jag	  kan	  gå	  väldigt	  
långt	  åt	  alla	  håll	  utan	  att	  vara	  rädd.	  	  
	  
Maria:	  Du	  testar	  olika	  känslolägen?	  
	  
Sanna:	  Ja,	  och	  att	  jag	  inte	  ska	  behöva	  vara	  rädd	  för	  det.	  Utan	  att	  det	  känns	  helt	  
självklart	  att	  kunna	  göra	  det.	  Och	  med	  Rebecka	  gjorde	  det	  ju	  det.	  	  
	  
Maria:	  Pushar	  du	  dom	  då	  så	  långt	  du	  kan	  för	  att	  se	  att	  de	  kommer	  kunna	  klara	  av	  det?	  
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Sanna:	  Ja,	  verkligen.	  Och	  sen	  så	  ska	  man	  känna	  att	  det	  är	  någon	  som	  tycker	  det	  är	  
roligt.	  För	  det	  finns	  ju	  jättemånga	  som	  kommer	  dit	  med	  föräldrar	  som	  pushar	  dom.	  Så	  
det	  är	  också	  att	  ta	  i	  beaktande.	  (…)	  Med	  Rebecka	  var	  det	  tydligt	  att	  hon	  verkligen	  ville	  
göra	  det.	  

 

Det går nog aldrig att veta i förväg hur barnet ska orka med en lång inspelning, därav 

Sannas oro och rädsla. För trots att man har långa castingsessioner för att testa 

tålamod, så är det något annat att klara av en hel inspelning. Så att veta i förväg 

huruvida barnet kommer orka går nog bara om barnet har gjort en långfilm tidigare. 

Kanske är det därför som barn som redan spelat in en film får fler roller. Självklart för 

att de är begåvade, men det är också en trygghet som regissör och för produktionen att 

veta att barnet klarat av det förut. Oavsett hur mycket jag förbereder så kan jag inte 

gardera mig mot avhopp.  

 

Jag tänker ofta på Catti Edfeldts historia om hur hennes huvudrollsinnehavare 

hoppade av efter första inspelningsdagen. Hon hade förälskat sig i en fantastisk tjej, 

som under inspelningen plötsligt visade sig inte vilja ta omtagningar. Hon tyckte det 

var tråkigt att ta om samma scen flera gånger och hoppade av. Istället fick de ta in en 

annan tjej som de castat tidigare och så fick de klippa sig runt det materialet som de 

redan hade hunnit filma med den första tjejen så att man inte såg hennes ansikte i den 

färdiga filmen. Det är en klassisk historia och lite av ett mardrömsscenario. Jag har 

den alltid litegrann i bakhuvet, på så sätt att jag vet att jag aldrig kan känna mig helt 

trygg och säker på om ett litet barn kommer hålla. Jag tror att det som hände för mig 

med Douglas är samma sak som för Catti – att jag blev så förälskad att jag blundade 

för vissa signaler och valde att inte testa hårdare för att försäkra mig om att det skulle 

funka. Sen hade han ju det där som inte går att ta på, något speciellt som gjorde att jag 

berörs. Det som ibland kallas just för det. Och som gör att många av de som sett den 

färdiga filmen blir berörda. 

	  

Jag har många gånger fått frågan vad skillnaden är att arbeta med ett barn och en 

vuxen skådespelare. Det finns så klart inget enkelt svar. Men för mig har det handlat 

mycket om ansvar och utbildning. När jag arbetar med en vuxen skådespelare som är 

utbildad inom sitt yrke - antingen genom att ha studerat på scenskola eller genom 

praktiskt arbete - så är vi kollegor med ett gemensamt ansvar. Jag kan förvänta mig att 
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skådespelaren förbereder sig och vill detta på samma sätt som jag. Att hen tar ansvar 

för sin rollgestaltning och sin del av arbetet i filmens resultat. Med ett barn så kan jag 

åberopa att hen har ett ansvar med tanke på vår överenskommelse att ingå ett arbete 

tillsammans. Men barnet är inte juridiskt ansvarigt för sig själv, utan egentligen har 

jag ingått kontrakt med föräldrarna. Jag kan påminna om att det faktiskt är ett arbete 

som vi gör, men jag kan inte tvinga genom att åberopa kontraktsbrott om barnet 

plötsligt inte vill spela klart en dag. Sanna hade liknande tankar kring detta. 

 

Sanna:	  På	  ett	  sätt	  skiljer	  arbetet	  sig	  ingenting,	  på	  ett	  sätt	  skiljer	  det	  sig	  jättemycket.	  
När	  jag	  söker	  skådespelare	  så	  är	  det	  på	  samma	  villkor.	  Jag	  letar	  efter	  dom	  bästa	  för	  
rollerna,	  oavsett	  om	  det	  är	  barn	  eller	  vuxna.	  Jag	  letar	  efter	  samma	  kvalitéer.	  Men	  sen	  
på	  inspelning	  och	  under	  repetition	  så	  är	  det	  ett	  helt	  annat	  ansvar.	  Det	  tycker	  jag	  är	  
den	  största	  skillnaden.	  (…)	  Man	  tar	  ett	  ansvar	  för	  barnets	  mående	  på	  ett	  annat	  sätt.	  
De	  vuxna	  tar	  även	  ansvar	  för	  att	  fråga	  mig	  de	  frågor	  de	  behöver	  för	  att	  klara	  rollen.	  
Och	  jag	  ska	  ge	  dem	  det	  som	  de	  behöver,	  men	  sen	  ska	  jag	  ju	  inte	  ligga	  och	  grubbla	  
hemma	  på	  om	  dom	  mår	  psykiskt	  dåligt.	  På	  ett	  sätt	  har	  man	  ju	  ett	  ansvar	  för	  alla	  (...)	  
men	  det	  är	  något	  mer	  betungande	  med	  att	  ha	  ett	  ansvar	  för	  ett	  barn.	  Det	  är	  en	  stor	  
skillnad.	  Det	  är	  en	  anspänning.	  (…)	  Man	  håller	  ju	  lite	  barnet	  i	  handen	  och	  leder	  det	  
genom	  jobbet	  i	  ännu	  större	  utsträckning	  än	  med	  vuxna.	  
	  
Maria:	  Dom	  konkreta	  verktygen,	  är	  det	  någon	  skillnad	  på	  dom?	  
	  
Sanna:	  Jo,	  men	  det	  är	  det	  ju.	  Jag	  gör	  på	  många	  sätt	  samma	  typ	  av	  arbete	  som	  med	  en	  
vuxen,	  men	  det	  går	  ju	  inte	  att	  göra	  karaktärsanalys	  med	  ett	  barn	  så	  som	  man	  kan	  göra	  
med	  en	  vuxen.	  Med	  Rebecka	  var	  det	  så	  tydligt	  att	  hon	  visste	  att	  hon	  spelade	  en	  roll	  
och	  det	  var	  också	  hennes	  föräldrar	  bra	  på	  att	  säga.	  Att	  det	  inte	  var	  hon.	  Så	  det	  kändes	  
som	  att	  hon	  visste	  att	  det	  var	  en	  lek.	  Och	  jag	  leker	  fram	  det	  mycket	  mer	  med	  barn.	  
	  
Maria:	  Men	  den	  stora	  skillnaden	  tycker	  du	  är	  att	  det	  är	  ett	  helt	  annat	  ansvar?	  
	  
Sanna:	  Ja,	  för	  det	  påverkar	  ju	  allt.	  Om	  hon	  är	  trött	  eller	  ledsen	  så	  måste	  man	  ju	  trycka	  
på	  stopp.	  Även	  om	  jag	  skulle	  vilja	  köra	  på	  så	  finns	  också	  risken	  att	  jag	  kör	  henne	  i	  
botten	  och	  att	  hon	  inte	  kan	  fortsätta	  nästa	  dag.	  Att	  hon	  kanske	  inte	  vill	  vara	  med,	  eller	  
att	  det	  har	  låst	  sig.	  	  

 

Så Sanna hade liknande tankar om detta som jag, medan Suzanne Osten och Ella 

Lemhagen resonerade lite annorlunda. 

 

Maria	  (till	  Suzanne):	  Du	  sa	  att	  det	  inte	  är	  någon	  skillnad	  när	  du	  jobbar	  med	  barn	  och	  
vuxna.	  Men	  tycker	  du	  att	  det	  finns	  nån	  skillnad?	  
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Suzanne:	  Kanske	  att	  inte	  trötta	  ut	  barnet.	  Att	  vara	  uppmärksam	  på	  när	  de	  blir	  fysiskt	  
trötta.	  Det	  kanske	  jag	  inte	  gör	  med	  vuxna	  på	  samma	  sätt,	  för	  dom	  säger	  ju	  ifrån	  och	  
kan	  ta	  en	  paus.	  Och	  sen	  att	  jag	  inte	  vill	  att	  teamet	  ska	  göra	  ett	  monster	  av	  barnet.	  
Behandla	  dem	  på	  nåt	  särskilt	  jättetöntigt	  sätt…	  Muta	  dem	  eller	  så…	  
	  

 
Ella säger: 
 

Ella:	  På	  inspelningsplats	  är	  arbetet	  ungefär	  samma	  som	  med	  vuxna,	  om	  det	  inte	  är	  ett	  
jättelitet	  barn	  där	  man	  behöver	  spela	  före.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  förarbetet	  som	  är	  den	  
stora	  skillnaden,	  om	  det	  är	  barn	  som	  är	  så	  pass	  stora	  att	  de	  har	  valt	  att	  vara	  där,	  att	  
man	  inte	  behöver	  muta	  dem.	  	  

	  

För att få ett ytterligare och lite annat perspektiv på mitt arbete har jag även träffat 

Maria Johansson, skådespelerska och numera professor i skådespeleri. Som barn 

spelade hon Tjorven i alla Vi på Saltkråkan-filmerna. Hon var sex år när de spelade in 

den första filmen och elva år när den sista spelades in. Jag ville prata med henne om 

hur hon som liten upplevde det att spela, vad för tankar hon har idag om sina 

erfarenheter av att skådespela som barn. 

 

Maria:	  Hur	  ser	  du	  på	  det	  idag,	  hur	  tror	  du	  att	  det	  påverkade	  dig	  att	  spela	  som	  barn?	  	  
	  

Maria	  Johansson:	  Jag	  tror	  att	  jag	  fick	  ett	  enormt	  självförtroende.	  För	  att	  jag	  blev	  
lyssnad	  på	  och	  visste	  att	  jag	  var	  viktig	  i	  teamet.	  Jag	  blev	  så	  otroligt	  van	  vid	  att	  bli	  
respekterad	  av	  vuxna	  och	  att	  få	  min	  röst	  hörd.	  Sa	  jag	  något	  till	  Olle	  (min	  not:	  
regissören	  Olle	  Hellbom)	  och	  ville	  nåt,	  då	  lyssnade	  man	  på	  mig.	  Han	  behandlade	  mig	  
som	  en	  medarbetare	  som	  alla	  andra.	  Hela	  tiden.	  Så	  när	  jag	  kom	  till	  skolan	  sen	  och	  
träffade	  vuxna	  där	  så	  gjorde	  jag	  ju	  likadant	  och	  då	  fick	  jag	  reaktionen	  ”åh,	  vad	  hon	  är	  
kaxig”.	  Men	  jag	  förstod	  inte	  det,	  för	  jag	  tänkte	  ju	  att	  jag	  har	  rätt	  att	  säga	  min	  mening.	  
Men	  i	  skolan	  var	  det	  inte	  så,	  utan	  ”nu	  kan	  du	  vara	  tyst”.	  ”Varför	  det?	  Jag	  har	  en	  
jättebra	  idé”.	  Sen	  var	  jag	  jättevan	  vid	  att	  göra	  som	  man	  blir	  tillsagd	  och	  göra	  den	  
uppgift	  som	  jag	  blev	  tilldelad.	  Så	  på	  så	  sätt	  fick	  jag	  ett	  arbetssätt	  som	  hjälpte	  mig	  
jättemycket	  i	  skolan.	  	  
	  
Maria:	  Kan	  du	  komma	  ihåg	  hur	  de	  andra	  barnen	  tyckte	  att	  det	  var?	  Tyckte	  alla	  barnen	  
det	  var	  roligt?	  
	  
Maria	  Johansson:	  Han	  som	  spelade	  Pelle	  vägrade	  ganska	  ofta.	  Om	  han	  skulle	  krama	  
Malin	  –	  då	  fick	  han	  en	  klocka.	  Krama	  Malin	  -‐	  då	  fick	  han	  50	  spänn.	  Det	  var	  mycket	  
mutor.	  Det	  var	  just	  att	  krama	  henne	  som	  var	  jättepinsamt,	  det	  ville	  han	  INTE.	  Så	  då	  
fick	  han	  olika	  saker	  varje	  gång.	  Jag	  fick	  aldrig	  nåt	  för	  jag	  gjorde	  allt.	  	  
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Det Maria berättar om mutor tycker jag är intressant. Både Ella och Suzanne nämner 

också barn som bara spelar om de blir mutade – alltså får något för att göra det som 

regissören vill. Oftast när det tas upp så är det med en negativ klang, men i samtalet 

med Maria uppfattar jag det mer som en praktisk lösning. Det är nog så att mutor är 

problematiskt först när det faktiskt blir ett problem. Om det är så att barnet alltid 

vägrar spela om hen inte får vissa saker och på så sätt styr hela produktionen på ett 

alltför tongivande sätt - då är det så klart inte bra. Men ett barn styr på flera sätt alltid 

hela produktionen för att så mycket behöver anpassas till hen. Som Sanna berättade; 

”om Rebecka är trött eller ledsen, så måste man stoppa”. Det påverkar allt. 

Vi mutade aldrig varken Douglas eller Olle på plats med godis t.ex., i alla fall inte vad 

jag minns. Men vi försökte hitta sätt för att öka Douglas motivation inför inspelningen 

genom att erbjuda honom en valfri present för en viss summa när inspelningen är klar. 

Det var ett sätt att göra arbetets pay-off mer konkret, då pengar som lön kunde kännas 

för okonkret medan en leksak blev en mer tydligt konkret belöning. När det ideala 

arbetssättet – att barnet hela tiden tycker det är roligt och är motiverat – inte funkar så 

tror jag att man måste ta till andra medel. I vårt fall var det en present som motivation 

och uppskattning för arbetet. I Vi på Saltkråkan var det en klocka för att krama Malin. 

Sanna gav presenter till Rebecka som hon fick efter varje avklarad vecka – är det en 

muta eller en uppskattning? Det ökar motivationen gissar jag och gjorde att hon kände 

sig extra uppskattad. Kanske blev det också något att se fram mot. 

 

Olle Hellbom som regisserade Vi på Saltkråkan gjorde ett flertal Astrid Lindgren-

filmatiseringar och hans registil med barn har kommit att påverka t.ex. Catti Edfeldt 

som var hans regiassistent på flera filmer. Således har det även påverkat bl.a. mig och 

Sanna som tagit vidare en del av de tips som vi i vår tur har fått från Catti. 

 Det finns en uppfattning om att Olle Hellboms metod gick ut på att han 

spelade före och att barnet härmade efter. Det är en sån etablerad sanning att 

regissörer till och med talar om ”Olle Hellbom-metoden”. Men när jag pratar med 

Maria Johansson om hur det var att arbeta med Olle och hur hon blev regisserad så 

tycks det inte alls stämma in på den bilden. Inte heller med tanke på de råd som Catti 

har gett mig som handledare. Utan Olle tycktes regissera genom att ge väldigt tydliga 

och konkreta uppgifter exakt på vad de skulle göra, vad som skulle hända och varför.  
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Så här skriver Maria Johanssons i sin doktorsavhandling Skådespelarens praktiska 

kunskap: 

 

Min	  filmerfarenhet	  som	  barn	  bestod	  i	  att	  skapa	  i	  korta,	  noga	  definierade	  situationer	  
med	  exakta	  repliker.	  Förväntningarna	  på	  mig	  var	  desamma	  som	  på	  de	  vuxna	  
skådespelarna.	  De	  tekniska	  instruktioner	  jag	  fick	  var	  konkreta	  och	  arbetbara	  som	  ”Sök	  
ljuset	  i	  ansiktet	  men	  håll	  ögonen	  öppna”,	  ”Vrid	  kroppen	  före	  replik”,	  ”Efter	  replik	  gå	  
en	  decimeter	  åt	  höger	  och	  skratta”.	  Jag	  fick	  också	  regi	  för	  att	  förändra	  mitt	  
känslomässiga	  spel.	  Om	  scenen	  till	  exempel	  handlade	  om	  att	  min	  pappa	  hade	  gett	  sig	  
av	  fick	  jag	  regi	  att	  jag	  skulle	  vara	  ledsen	  över	  det.	  Var	  inte	  regissören	  nöjd	  så	  togs	  
scenen	  om	  och	  jag	  fick	  regi	  som	  löd	  ”Du	  tror	  att	  du	  aldrig	  mer	  ska	  få	  se	  honom”.	  Jag	  
förstod.	  Jag	  fick	  aldrig	  regi	  som	  ”Var	  ledsnare”,	  vilket	  bara	  hade	  ställt	  krav	  på	  ett	  
förstärkt	  uttryck	  och	  resulterat	  i	  hulkningar.	  Med	  det	  aktiva	  ”Du	  tror	  att	  du	  aldrig	  mer	  
ska	  få	  se	  honom”,	  förstod	  jag	  vidden	  av	  scenens	  situation	  och	  kunde	  spela	  den	  med	  
större	  insikt	  i	  betydelsen	  av	  att	  han	  var	  borta.	  Jag	  såg	  inga	  problem	  eller	  svårigheter	  
med	  att	  förändra	  genom	  den	  typen	  av	  instruktioner.	  Jag	  såg	  heller	  inga	  problem	  
mellan	  de	  tekniska	  och	  de	  emotionella	  delarna	  i	  arbetet.	  Den	  regi	  som	  syftade	  till	  att	  
förändra	  det	  känslomässiga	  spelet	  var	  lika	  konkret	  och	  arbetbar	  för	  mig	  som	  den	  rent	  
skådespelartekniska.2	  
	  

Maria berättade för mig hur barnen lärde sig texten genom att säga efter regissören, 

men inte på ett sådant sätt att han spelade före hur de skulle spela och betona, utan där 

fick de själva lösa undertextens uttryck och komma med egna förslag. Ibland tog Olle 

Hellbom deras förslag och ibland inte – det var ett samarbete. Han kunde visserligen 

säga känslotillstånd, men när jag pratar med Maria så tycks det inte ha varit på ett sätt 

som framkallade karikatyrliknande nidbilder av ledsen eller arg, utan mer att han 

kunde ge tillståndsregi som ett sätt att ge information. Maria Johansson härmar Olle: 

”Nu är du jätteledsen för att det och det och det har hänt”.  

 

Maria	  (till	  Suzanne	  Osten):	  Vad	  upplever	  du	  blir	  skillnaden	  om	  man	  regisserar	  genom	  
att	  spela	  före	  eller	  om	  man	  arbetar	  så	  som	  du	  där	  barnet	  ska	  förstå	  situationen?	  	  
	  
Suzanne:	  Det	  är	  att	  underskatta	  barn,	  att	  spela	  före.	  Men	  jag	  spelar	  ibland	  före	  mot	  
skådespelare	  också,	  jag	  visar	  så	  här.	  (Suzanne	  gestikulerar):	  ”Kan	  du	  inte	  bli	  lite	  mer	  
upprörd?”	  Det	  är	  ju	  en	  indikation	  åt	  vart	  man	  ska.	  Så	  jag	  använder	  mitt	  eget	  
temperament	  och	  spelar	  lite	  slarvigt	  före:	  ”Hon	  blir	  jättearg”.	  ”Jaha	  okej,	  då	  är	  vi	  där”,	  
tänker	  skådespelaren.	  Då	  får	  dom	  ju	  en	  information,	  men	  inte	  så	  att	  man	  talar	  om	  hur	  
det	  ska	  låta.	  Man	  måste	  lämna	  till	  dom	  att	  lösa	  det.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Maria	  Johansson,	  Skådespelarens	  praktiska	  kunskap	  (Stockholm	  2012),	  s.	  
177.	  	  
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Även Suzanne berättade ju att hon ibland kan använda känslotillstånd som ett sätt att 

förmedla information genom att samtidigt slarvigt spela före. Suzanne tycks 

visserligen ge en än större frihet för barnet att helt lösa scenen själv. Hur scenen ska 

se ut och låta rent spelmässigt.  

Att spela före gör jag som regissör alltid lite grann, både med vuxna och med 

barn. För jag går in i känslan tillsammans med dem. Men kanske i ännu högre grad 

med ett barn för det handlar så mycket om att ge information om scenen och försätta 

barnet i rätt känsla genom att visa känslan. Men det är inte samma sak som att spela 

före exakt hur en replik ska betonas. Därför att hur barnet säger repliken är en del av 

deras personliga uttryck som blir bäst om det föds ur situationen och från barnets 

motspelare, och det vill jag till varje pris ta tillvara. Och så tycks Olle Hellbom ha 

gjort och Suzanne Osten gör det med – samma sak gäller Catti, Sanna och jag. Vi alla 

spelar före på olika sätt när vi regisserar barn, men det är på ett annat sätt än vad som 

kan uppfattas när man säger det svart-vitt – att jag är en sån som spelar före. Jag tror 

inte att det är så enkelt att man kan säga att den eller den regissören alltid gör si eller 

så, och att det knepet är rätt eller fel, utan regissörernas metoder går kanske in i 

varandra och de beror på situation och barn. Det är en flytande, formbar och rörlig 

process.  

	  

Maria	  (till	  Maria	  Johansson):	  När	  ni	  jobbade	  på	  plats,	  om	  ni	  hade	  längre	  texter,	  gjorde	  
ni	  dom	  i	  ett	  svep	  då	  eller	  i	  bitar?	  
	  
Maria	  Johansson:	  Man	  fick	  nog	  lära	  sig	  allting,	  men	  Olle	  sa	  alltid	  först.	  Han	  sa	  texten	  
före,	  men	  han	  spelade	  aldrig	  före	  hur	  vi	  skulle	  säga	  replikerna.	  
	  
Maria:	  Ni	  fick	  aldrig	  läsa	  manus?	  
	  
Maria	  Johansson:	  Nej,	  jag	  läste	  inte	  en	  enda	  replik	  under	  alla	  de	  åren.	  Vi	  fick	  aldrig	  
läsa	  nånting.	  Det	  var	  en	  scen	  minns	  jag,	  som	  vi	  höll	  på	  med	  hur	  länge	  som	  helst,	  där	  
jag	  skulle	  säga:	  ”det	  är	  en	  leksaksaffär	  som	  ligger	  bredvid	  en	  karamellaffär”.	  Och	  jag	  sa	  
hela	  tiden	  ”Det	  är	  en	  leksaksaffär	  som	  ligger	  brövid	  en	  karamellaffär”.	  Då	  sa	  Olle:	  
”Stopp,	  tack.	  Det	  heter	  bredvid”.	  Vi	  tog	  om	  den	  sju	  gånger	  tror	  jag.	  Och	  det	  hände	  
aldrig	  med	  barnen	  annars	  att	  vi	  inte	  kom	  ihåg	  replikerna	  rätt,	  vi	  satte	  det	  alltid	  på	  
första	  eller	  andra.	  	  
	  
Maria:	  Var	  det	  så	  med	  dom	  vuxna	  också,	  att	  de	  satte	  på	  första?	  
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Maria	  Johansson:	  Vi	  tyckte	  det	  var	  skitjobbigt	  när	  det	  var	  vuxna	  med	  i	  en	  scen	  för	  det	  
tog	  sån	  tid.	  Dom	  skulle	  hålla	  på	  och	  ta	  om	  och	  dom	  tappade	  text.	  Vi	  tänkte	  bara:	  
”varför	  det?”	  
	  
Maria:	  Ni	  var	  väl	  bäst	  på	  första	  eller	  andra	  då?	  
	  
Maria	  Johansson:	  Ja,	  jag	  tror	  det.	  	  

 

De barn som jag arbetade med var inte alltid bäst på första eller andra tagningen. 

Ibland kunde de vara det, men oftast behövde vi ta fler tagningar för att det skulle bli 

bra, ibland massor. Tricket då var oftast att låta kameran rulla och ta flera tagningar i 

en och regissera under tiden - för att inte tappa energi, av de många pauser som annars 

uppstår, och behöva ladda om. Elvaåringen Olle blev nästan alltid bättre och bättre ju 

mer jag arbetade med honom.  

Vi märkte tidigt under vår arbetsprocess att arbetet med text behövde vara 

olika eftersom de var så olika barn. Under inspelningen fick Olle texten innan, han 

hade manuset och fick veta dagen innan vilka nästa dags scener var. För honom var 

det bäst om texten fått sjunka in, varför jag lät honom öva hemma. Jag ville att han 

kom till plats och kunde texten så gott som utantill. Och det kunde han också, han 

glömde nästan aldrig en enda replik. När han kunde texten väl så blev han bara bättre 

och bättre. När han inte behövde tänka på replikerna och leta efter orden i huvudet, så 

kunde han gå in i känslan och de emotionella lägena. Han blev trygg och därmed fri i 

sitt spel. Men med Douglas var det bäst att han inte lärde sig texten utantill i förväg, 

om det inte var nödvändigt. De dagar som vi hade korta scener så fick han texten på 

plats. Detta efter min erfarenhet från första provfilmningen där han hade lärt sig 

texten utantill och hur han skulle spela den. Då var det väldigt svårt att få honom att 

spela på ett annat naturligt sätt, på grund av att det var så inövat hur han trodde att en 

viss känsla ser ut och låter. Så under inspelningen repade därför Pelle deras text före 

nästkommande scen. Till exempel på morgonen medan vi andra riggade. Ett trick som 

jag lärde mig av Suzanne var att läsa texten på olika sätt, t.ex. skrika, viska, skratta 

den. Allt för att inte lära sig den på ett specifikt sätt, så att ”den fastnar som ett 

tuggummi i käften”. Att sjunga den upptäckte vi funkade särskilt bra. Både för att 

komma ihåg texten, för att det blir roligt samt att den inte blir låst i hur den ska sägas. 

Men vid de tillfällen som Douglas skulle ha mycket text, bad vi hans föräldrar repa 

hemma kvällen innan med honom. Men då hade vi arbetat ihop så pass länge att de 
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hade förstått och lärt sig hur de skulle göra det på ett bra sätt. Eftersom Olle hade 

vana sen tidigare från film och teater så visste han redan att han inte skulle öva in hur 

replikerna skulle sägas.  

Det är just där det blir problem nämligen – om barnet övat in hur replikerna 

ska låta. För då har de regisserat sig själva, och i princip är det aldrig så som jag 

önskar. Det gör att hur replikerna kommer fram inte föds ur ögonblicket, situationen, 

och från de impulser som barnet får från sin motspelare. Det är just det som jag 

återigen vill undvika, och beroende på hur barnet fungerar bör jag således anpassa 

min metod. Sanna Lenken brukade ge Rebecka texten på plats för hon var så snabb att 

lära sig och där gick Sanna själv igenom texten med henne. Suzanne Osten gav också 

texten på plats, men lät sin coach gå igenom den. Olle Hellbom lät dem inte läsa en 

enda replik utan sa repliken före och så fick de lära sig på så sätt. Min poäng är: du 

väljer metod efter vilket barn du arbetar med. Och vem du är.  

 

För att jag ska veta vilken regi som kan fungera eller inte behöver jag också 

förbereda mig själv. Det gör jag framförallt genom att jag under förberedelserna 

utbildar barnet och samtidigt lär känna hen och föräldrarna. För på samma sätt som 

Douglas behövde lära sig mer om filmprocessen och vad skådespeleri är, så behövde 

hans föräldrar detsamma för att på bästa sätt kunna hjälpa honom och oss. De var 

oerhört kloka personer så genom att lära känna dem och berätta om filmprocessen och 

hur vi skulle komma att arbeta så kunde vi samarbeta bra. Genom en trevlig, men 

professionell, relation fick vi den kunskap om Douglas som behövdes och de fick den 

kunskap från oss som de behövde. De kom att bli en stor hjälp hela vägen. God 

kommunikation med barnens föräldrar är A och O. Olle hade erfarenhet sen tidigare 

så han behövde inte samma typ av utbildning som Douglas, utan där handlade det om 

att arbeta ihop på ett annat sätt: skapa kommunikation oss emellan och att skapa 

relation mellan honom och Douglas så att de kunde bli trovärdiga bröder i filmen. 

Olles mamma har arbetat inom film och media i många år så familjen har en väldigt 

god förståelse för arbetet och det hade således även Olle som därför kunde vara 

väldigt självständig under hela processen.  

Som regissör behöver jag hitta min metod för just den här filmen och just 

dessa barn. Vissa regissörer kanske inte förbereder barnen alls, utan bara kör. För mig 

och för Douglas var det viktigt att ha en förberedelsetid. Hur gick jag då till väga, 

hur såg våra förberedelser ut rent konkret? 
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Utdrag ur min arbetsdagbok 

REP 1: Douglas och Olle. 85 dagar till inspelning. Datum: 8 maj 2016. 

 

 
Ur repetitionsmaterial. 

 

Pelle hade skrivit tre texter som jag tänkte jobba med, men jag märkte när vi började 

att det tog lång tid. De lärde sig text oerhört snabbt. Jätteimponerande. Båda två.  Men 

sen blev det ganska svårt när vi väl skulle spela den. Douglas började leka för mycket 

och spela över. Jag märkte att det var ett skydd för att göra det på riktigt. Det hade 

visst ändå varit läskigt att göra det på ”riktigt” under castingen för att det kom upp så 

mycket känslor. Jag pratade om skillnaden mellan att göra det på riktigt och spela och 

att man måste gå in i det för att lura publiken. Vi tittade på klipp när Olle spelade 

(hans provfilmning) för att visa att han är arg när han spelar och sen är han inte det 

när han spelat klart. Jag såg på Douglas att det var läskigt och känsligt, för han blev 

lite tårögd och försökte hindra sig från att gråta. Så jag märkte att det var något att 

jobba med, att han ska kunna våga vara i situationen utan att det blir obehagligt.  

De båda kunde som sagt lära sig repliker oerhört fort, så det gick jättebra. Men 

när scenen var 1,5 sida så var det lite långt att komma ihåg allt i rätt ordning. Kanske 

för långt helt enkelt? Bättre att dela upp längre scener i delar insåg jag. Köra ena 

halvan först, sen andra. Eftersom det var svårt att få Douglas att fokusera och ta 

scenen på allvar denna gången så blev det mest fokus på honom och för lite på Olle, 

så inför nästa gång de båda ska spela ihop behöver jag fokusera på båda två. Både ge 

båda ordentlig regi och feed-back.  
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Från repetitionen av skriven scen. 

 

REP 2: Douglas spelar mot Pelle. 72 dagar till inspelning. Datum: 21 maj 2016.  

Vi gjorde först spegel-övning. Douglas fick förklara och visa för Pelle. Han var 

oerhört koncentrerad och fokuserad. Tror det var för att han själv skulle instruera och 

Pelle tog allt på allvar. Då gör Douglas också det. 

Sen gjorde vi en impro: glassförsäljare och köpare som ska reklamera glass. 

Jag ville se och jobba med hans fokus och att ta scenen på allvar. Det var inga som 

helst problem, så jag blev genast lugn. Det var också ett bra sätt att gradvis gå in i 

svårare, mer aggressiva känslor, och samtidigt känna av honom. Jag regisserade under 

tiden (kräv att få en ny glass, ge dig inte, skäll ut honom). Han vågade, det gick bra, 

och sen lät jag honom också vinna. Att göra det lustfyllt och skapa tydlighet kring 

fiktion/verklighet var mitt mål. Samt att få honom att göra scenen med allvar utan att 

bli rädd. Vi införde high-five (efter tips från Reza Parsa), som innebär att man gör 

high-five efter varje tagning för att markera att den är slut. Då vet vi alla att det var på 

låtsas. Och om Douglas glömmer, så märker man det tydligt och då kan vi påminna.  

Vi hittade på ett eget ord för vad film är. ”Låssrikt”. Det var Douglas egna 

förslag och innebär att film är både på låtsas men samtidigt på riktigt. Det är inte helt 

på låtsas som en vanlig lek, och inte helt på riktigt som i verkligheten. Utan helt 

enkelt ”låssrikt”. 
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Sen jobbade vi med skriven text (mamma är borta och de måste leta efter 

henne). Pelle hade mycket svårare för att lära sig replikerna, vilket gjorde det svårt för 

Douglas att komma ihåg när han inte fick tydliga stick. Han kunde lära sig snabbt och 

lätt men eftersom Pelle improviserade lite kring essensen av replik så var det svårt för 

Douglas.  

 Vi upptäckte också tydligt att Douglas får svårt att koncentrera sig när han inte 

har kontakt med sin motspelare. När Pelle var arg i scenen och långt ifrån honom utan 

direkt ögonkontakt så spelade Douglas över, var okoncentrerad, lekte utan allvar. Men 

när Pelle började sätta sig ner framför honom och se honom i ögonen när de pratade, 

då blev Douglas koncentrerad och lyssnade. Detta upptäckte Pelle när han mellan 

tagningarna försökte få Douglas koncentrerad och lyssna på regiinstruktionerna innan 

de skulle spela. Det blev tydligt för Pelle att det var detta som det berodde på. Därför 

började han testa att göra samma sak i scenen, alltså spela emot närmare med 

tydligare kontakt. Och plötsligt hände det något med Douglas. Han var fantastisk.  

 

 

 
Ögonblicket innan de börjar spela. 

 
  

Det var också tydligt för oss att det var lättare när vi hjälptes åt med honom. 

Att jag började regissera och Pelle sen hjälpte med tips och hans fokus. Så vi 

bestämde oss för att prova att Pelle ska regiassistera mig. Hjälpa mig med barnen. Ta 

hand om dem på plats och hjälpa mig med deras koncentration, vara min högra hand 

på alla plan med barnen. Så inför nästa gång med Olle och Douglas så bestämde vi 

oss för att prova hur det kan funka. Pelle har redan så bra kontakt med Douglas att det 

vore en hjälp. Att hitta någon annan som bara är en guvernant, skulle vara att börja 
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om från början. Det är också viktigt för att jag ska få möjlighet att regissera och 

fokusera mer på Olle också, så han får guidning för att kunna bli så bra som han kan 

vara. 

 

 

REP 3: Douglas och Olle. 65 dagar till inspelning. Datum: 28 maj 2016. 

Mål för repet var dels att testa arbeta ihop, Pelle och jag, när vi hade både Douglas 

och Olle. Kan vi samarbeta med barnen? Dels så var det fortfarande ett mål att få 

Douglas att spela på allvar. Vi ville också arbeta med scener som skapade brors-band 

mellan Douglas och Olle, där de kunde få en känsla för karaktärernas relation till 

varandra och deras livssituation. Det är för övrigt nästan alltid ett mål för mig när jag 

repar.  

 Generellt gick det väldigt mycket bättre den här gången än de tidigare 

tillfällena som de spelat mot varandra. Tror det delvis berodde på att Douglas lite 

grann hade kommit förbi att leka för att gömma sig för svåra känslor. Pelle hjälpte 

honom med koncentration och närvaro. Vi gjorde först scenen när Olle ska gå och leta 

efter mamma, en scen som Douglas redan gjort en gång tillsammans med Pelle, men 

som jag kortat och förenklat lite. Nu kunde jag också fokusera på att ge Olle mer regi. 

Det som funkar bäst på honom är tydlig regi med en riktning – till exempel: få John 

att stanna kvar hemma genom att sätta honom på plats. Alltså aktiva verb funkar 

jättebra. Först var han hårdare och satte Douglas på plats i scenen. Stundvis jättefint 

spel från Douglas och stundvis okoncentrerat. Olle är stabil och skicklig, fungerar att 

arbeta med som en vuxen skådespelare.  

Sen gjorde vi ”brorpappa”-scenen, när Olle ska natta Douglas. Det blev 

fantastiskt fint på en gång. Där blev det tydligt att när Douglas kommer nära ett 

närvarande motspel så smittas han direkt av motspelarens energi och nästan tar över 

den. Total närhet och närvaro.  
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”Brorpappa” – scenen. 

 
Efter det hade vi femton minuters paus. Pelle ville därefter prova att gå 

tillbaka till den tidigare scenen igen för att se om Douglas skulle få större närvaro om 

Olle kom nära. Vi testade. Jag bad Olle komma nära och istället för att sätta Douglas 

på plats så skulle han sätta sig bredvid och lugna honom. Olles riktning i scenen: få 

Douglas lugn och förstå situationen innan han ska gå och leta efter mamma. Sen får 

han gå när det känns bra, när lillebror är lugn så att han kan lämna. Det blev en helt 

annan ton och närvaro från Douglas. Han smittades av Olles energi hela vägen och 

gjorde scenen på allvar. Så, när han får kontakt, genom att motspelaren är närvarande 

fysiskt och är kontaktsökande så blir han detsamma. Med tanke på detta så vill jag 

under nästa rep när Douglas ska spela mot Pelle, testa att de har kontakt innan scenen 

startar, genom att t.ex. hålla varandra i händerna och ha ögonkontakt. 

 

 
Scen där karaktären Mika (Olle) måste ut och leta efter mamma som förvunnit. Men 

först måste han lugna lillebror John (Douglas). 
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REP 4 – sista med Douglas före sommaruppehållet  

43 dagar till inspelning. Datum 19 juni. Plats: Skolan. 

Repade scen när de gick och pratade om Johns kompis Mårten och att Mika (som 

Pelle spelade denna gång) vill att han ska hålla fast vid Mårten. Vi gick i gången. 

Repade även scen där Mika påstår att han tappat bort sina skor i skolan, medan John 

fattar att det är elaka mobbare som har tagit dem och försöker få Mika att erkänna och 

därefter trösta honom. Vi testade att hålla händerna och ha kontakt precis innan 

tagning, säga ”är du beredd?”. Vi insåg att det funkade och var viktigt för Douglas 

spelnärvaro resten av scenen. 

 

 
Momentet innan de börjar spela. Pelle och Douglas håller händer och har 

ögonkontakt för att skapa koncentration. 

 

 

Sen kom som sagt sommarlovet. För barnen, men inte för oss. Repen hade förberett 

barnen, men sommaren hade kommit emellan. Så var vi då framme vid det där 

stuntrepet som slutade i en emotionell kris för mig och Pelle. Ångesten den kvällen! 

Vad fan ska vi göra? Vad gör vi om samma sak händer på inspelningen? Vi kommer 

inte få ihop en film! Vad ska Sfi säga, vad ska vi göra?  
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Dagen före första inspelningsdag 
- 1 dag till inspelning. Datum: 1 aug 2016. 

På stuntrepet hade vi mycket tid och ändå hann vi inte klart. När vi gör filmen så har 

vi mycket, mycket tajtare schema och det finns ingen tidsmarginal för att bli ledsen 

och inte vilja arbeta. Pauser ja, men inte varje kvart. Det kommer aldrig gå. Jag börjar 

tänka att vi har valt fel barn. Jag hade ju hoppats att det skulle gå bättre med mer folk 

på plats, att Douglas ska anstränga sig mer då och skärpa sig. Ta arbetet på allvar. 

Men det var ännu svårare än under de vanliga repen. Pelle och jag jagar upp oss, hur 

ska vi göra, vad är en bra plan? Vi kommer fram till att det är bra att prata med 

Douglas mamma, prata om vad som hände på stuntrepet och hur vi kan arbeta för att 

det inte ska bli så på inspelningen. Douglas föräldrar är väldigt bra och vettiga 

personer som känner sitt barn väl, och vi har god kontakt med dem. Efter samtal med 

Douglas mamma Anna och i dialog med henne kommer vi fram till att: 

 

• Så få personer som möjligt bör ge honom direktiv. I klassrummet när han lyssnar 

på en fröken så är det för att det är just en enda person som har mandat och som 

leder. När vi är många som ger honom direktiv så trodde Anna att det blir svårt 

för honom att lyssna. På en inspelning så är det omöjligt att det bara är en person 

som ger direktiv, men det är viktigt att bara de som verkligen behöver göra det 

gör det. Så på plats är det jag, Pelle och James som ger honom direktiv. Det är 

oss han måste lyssna på, alltid. 

• Hitta något mer konkret som belöning än lön. Pengar är abstrakt, så vi bestämde 

att han får tänka ut en present som han önskar sig (värd runt 7-800 kr) och som 

han får när inspelningen är klar som en belöning.  

• Se till att han får i sig något så han håller en jämn blodsockernivå. 

• Prata med honom om att detta är ett arbete och vad det innebär med ett arbete. 

Hur man tar det på allvar och inte på lek. 

 

Pelle hade detta samtal med Anna och det gick väldigt bra. Vi pratar därefter ihop oss 

med James om upplägget och på morgonen den första dan så har Pelle ett samtal med 

Douglas inför att gå till inspelningsplats. Han berättar då hur en inspelning går till, 

varför man måste ta om flera gånger, att man tar det på allvar och lyssnar på Pelle, 

mig och James, att man är koncentrerad när man arbetar och inte flamsar. Leka får 

man göra när det är paus, om han blir trött och verkligen inte orkar mer så säger han 
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till Pelle med ett kommando ”stopp”. Det är viktigt att inte små-protestera hela tiden 

för då vet vi inte om det är på allvar eller inte, om vi ska lyssna. Så han får säga till 

när han verkligen inte orkar mer. Och kanske det viktigaste av allt – ”tummar vi på 

det?” Det gör de båda, och efter det så använder Pelle tummen som en påminnelse om 

vad de kommit överens om. 

 

 

Inspelningsdag 1 - den 2 aug 2016 

Scen 1,2, 3 och 4 på inspelningsschemat.  

Dagen börjar med en briefing med teamet, där James bl.a. går igenom hur teamet ska 

förhålla sig till barnen. Att inte dalta med dem och inte ge dem massa uppmärksamhet 

eller beröm. Inte leka med dem. Utan låta dem vara och arbeta som vanligt.  

 

 
Pelle och Douglas betraktar det pågående arbetet på inspelningsplats.  

 

När jag börjar gå igenom scenen med Douglas är han djupt koncentrerad, 

anstränger sig, lyssnar på mig och Pelle. Det känns nästan som ett mirakel, en stor 

skillnad från stuntrepet. Så skönt! Vi börjar filma och han fortsätter hålla sig 

koncentrerad och göra sitt bästa, men vi märker att Douglas tittar in i kameran 

mycket. Hans ögon dras som en magnet till kameran. Vi har inte haft problem med 

detta alls under repen, men så var det ju en väldigt liten kamera som kanske snarare 
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liknande en mobil än en stor filmkamera. Dessutom är filmkameran nära honom för 

att få en fin närbild med kontakt. Men även i helbilder så tittar han då och då in i 

kameran. Främst mellan repliker, allra mest direkt efter en replik. Som för att kolla av 

”Gjorde jag rätt nu, var det bra?”. Jag vet att det ofta kan bli värre genom att påpeka 

det, att han då kanske börjar tänka ännu mer på det och dras mer att titta i kameran när 

han vet att han inte får. Som att prata om en rosa elefant: ”Tänk inte på en rosa 

elefant!”. Då är det omöjligt att göra något annat än att tänka på just en rosa elefant. 

Dessutom har vi problem med skärpan, vårt B-foto är inte van vid sin 

utrustning och är nog också lite för grön för att kunna sätta all skärpa. Douglas rör sig 

lite olika hela tiden, så B-fotot kan inte gå på märken och måste vara snabb, vilket han 

tyvärr inte är. Så vi har genomgående en massa oskärpa. Fan! Jag kommer behöva 

klippa mig runt både kamerablickar och oskärpa. Hur mycket material kommer i 

slutändan vara användbart? 50 % kanske? Med tanke på att det är ett barn så har jag 

hela tiden varit beredd på att det kommer vara så att Douglas rör sig lite olika varje 

gång och hamnar på olika ställen, det får jag ta. Det gör inte så mycket och det har jag 

sett redan under rep så det är jag helt beredd på. Men jag är inte beredd på att B-fotot 

inte klarar av att följa med i skärpan och inte heller att Douglas ska titta in i kameran.  

 

 
Olle och Pelle i paus. Det är viktigt att det finns någon där för barnen, 

någon som tar hand om dem, umgås och peppar. 
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 Efter lunch. Vi ligger efter i schemat, ska spela in filmens tredje scen i ett 

garage. Filmen spelas in nästan helt kronologiskt. Ännu mer problem med oskärpa, 

svår scen att dra fokus på p.g.a. av lite ljus och lång glugg samt att Douglas rör sig en 

del och olika hela tiden. Svår scen även för Olle, han ska få ett psykbryt och börja slå 

sig själv i huvudet. Straffa sig själv, svårt att komma in i. Speciellt när det är så 

mycket fokus på Douglas. Jag glömmer bort Olle ganska mycket. Jag har inte tiden att 

pusha hans spel så långt som jag vill. När han funkar måste jag gå vidare, kan inte 

krama ut det sista, få fram det där lilla extra. Jag måste gå vidare så vi får med oss 

scenen, så att vi får de bilder vi behöver innan Douglas helt lägger av. Douglas blir 

tröttare och tröttare, speedad för han försöker hålla energin uppe mellan tagningarna 

och i pauser. Pelle och jag hjälper honom att hålla energin uppe, Olle peppar också. 

Men det gör att Douglas till slut är så trött att han inte kan stå upp i tagningarna. Efter 

en helbild ger jag mig väldigt snabbt för jag inser att han inte orkar mer, jag får inte ur 

mer från honom. Viktigare att gå vidare till Olles bild, att den blir bra. Men det är så 

mycket oskärpa hela tiden. När jag vill gå vidare från Douglas bild så undrar Erik lite 

försiktigt ”har du den då?”, jag tänker att ”jag har ingen aning”, men det säger jag inte 

för då tappar folk förtroende för mig, jag säger istället ”jag har så jag kan klippa mig 

runt, det kommer funka”, men jag tror inte riktigt på det själv. Men vad är bäst att 

göra? Ta så många bilder jag hinner och gå vidare när jag TROR att jag har det, eller 

att jobba med varje bild tills jag VET att jag har det och istället riskera att inte få med 

mig de bilder jag behöver? 

 

 
Åkning med kameran på rickshaw. Pojkarna går bort från  

kameran som följer efter dem. Sista delen i garagescenen. 
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Hur långa dagar är egentligen rimligt att arbeta med barn? Vi har som 

produktion hållit oss till Arbetsmiljöverkets arbetsregler där barn i Douglas ålder får 

arbeta max sju timmar exklusive lunch. Men även om det är en kortare arbetsdag än 

för oss andra så är det kanske väl långt för ett barn som är med i princip alla scener. 

Vi har bara tid för kortare pauser och lite längre när det är omriggning samt 

lunchpaus. Men fortfarande sju timmars arbete för lille Douglas. Det är mycket. Om 

det hade varit möjligt ekonomiskt hade det så klart varit bättre om han jobbat max 

fem timmar per dag, men realiteten när man gör film tillåter sällan det tyvärr.  

 Scenerna från första inspelningsdagen kom att bli de som vi hade kanske mest 

problem med att få till i hela filmen. Jag hade inte hittat balansen mellan att gå vidare 

och hålla fast när jag inte vet om jag har det jag behöver. Första dagens material var 

oerhört begränsat p.g.a. kamerablickarna och oskärpan. I klippningen vaskade vi 

bland materialet och hittade snuttar här och där som både hade bra spel och var skarpt 

och till slut lyckades vi få till även dessa scener fint. I ljudläggningen sen så 

förbättrade vi Olles spel genom eftersynk.  

 

 

DAG 2 - den 3:e aug 

Scen nr. 6 (5 struken) på schemat. Scenen är indelad i fyra delar som vi spelar in på 

olika närliggande platser. 
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Douglas myggas och kostym fixas. 

 

 
Jag instruerar Olle inför tagning. 

 
Vi börjar med att göra den del av scenen som är på bron när Olle jagar Douglas och 

tar tag i honom och trycker upp honom mot räcket. Samma scen som vi repat med 

stunt. Vår stuntman är inte med på plats, utan denna enklare ska vi göra utan honom. 
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Det är svårt att få till den så att det känns trovärdigt. Det känns som de placerar sig, 

Douglas ser hela tiden beredd ut på vad som ska hända, kommer inte ihåg sin replik så 

de tappar flödet när Olle måste vänta in hans replik för att kunna komma till sin del 

där han är arg. Vi arbetar länge med samma bild, får aldrig riktigt till den känns det 

som och vi ligger efter jättemycket med tiden. Men när jag känner att jag har 

ingången i scenen så går vi vidare eftersom vi ändå ska klippa in till närbilder i 

dialogen. Kanske borde jag egentligen sufflera? Jag tänker inte på det, utan säger 

istället ”replik!” för sent hela tiden. Jag borde kunna hjälpa bättre här än vad jag gör. 

Men det är en så teknisk scen så fokus ligger mycket på att få fram den aggressiva 

känslan. Men Douglas kämpar, han är stundvis väldigt närvarande och inne i det. 

Spelar inte över, och han blir inte rädd på riktigt när Olle blir arg i scenen. Han förstår 

att det är spel. Det som jag varit rädd för med den här scenen, att han ska bli rädd på 

riktigt, är inte problem alls. 

 Kamerablickarna igen, hela tiden i hans närbild. Rakt in i kameran, det går 

inte att använda. Pelles och Douglas skoj på morgonen om att man blir hypnotiserad 

om man tittar in i kameran och därför måste göra allt för att låta bli funkar inte. Vi 

testar istället att sluta prata om det helt, för att problemet kanske kan försvinna då. 

Funkar inte heller. Vi testar igen att påminna om att han hela tiden ska se Olle i 

ögonen. Funkar inte. Så kommer James på att säga till honom att han ska titta på 

James hela tagningen, bara på James. Fokusera på honom istället. Och under tagning 

så ställer sig James på att ställe där hans blick ska vara. Och det funkar! Mycket 

mindre blickar i kameran.  

 Något annat vi upptäcker är att låta kameran rulla och hela tiden göra flera 

tagningar i en. För att komma ifrån det uppstoppade flödet. När vi stannar kameran, 

re-setar teamet och jag ska ge nya instruktioner, så tappar barnen flöde och spel. Så vi 

låter kameran rulla, och efter att tagningen är klar så ropar jag: ”vi kör en till direkt, 

spring tillbaka till era platser”, James: ”är du set Erik?”. Erik: ”ja”. Jag: ”varsågoda”, 

och så kör de scenen igen. Så gjorde vi flera tagningar i rad, ibland gav jag ny regi 

emellan som Pelle förmedlade där han stod beredd på deras startposition hela tiden 

och tog emot dem, gav vidare mina instruktioner, peppade dem och skickade iväg 

dem när de skulle köra. På så sätt så fick vi mycket bättre flöde och spel, och sparade 

tid.  
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Ur den färdiga filmen. 

 

 Till slut får vi med oss scenen hem. Sista bilden är Olles närbild, vi kör 3-4 

tagningar i en men när de ska göra samma grej igen så ramlar Douglas till, han 

snubblar. Blir mest rädd tror jag och ledsen och vill till sin mamma. Inget farligt men 

han blir ledsen. Som tur är så hann jag få bra spel från Olle på de få tagningar vi hann 

med.  

 Douglas är ledsen och vill att hans mamma ska vara med på själva 

inspelningsplatsen. Under hela inspelningen så har Anna tagit ledigt för att finnas till 

hands när det behövs. Jag har fått höra att man aldrig ska ha med föräldrar på 

inspelningen, men jag tycker att det helt beror på vad just de här barnen behöver. 

Douglas är så pass liten så det är en trygghet för honom att veta att hans mamma är i 

närheten. Under dagen sitter hon och jobbar på vårt produktionskontor fem minuter 

bort, men är inte närvarande på själva inspelningsplatsen. Hon skjutsar dit honom, är 

sedan tillgänglig i närheten, kommer och äter lunch med oss och när dagen är slut så 
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åker de hem igen tillsammans. Det hela funkar fint. Men just nu när Douglas är ledsen 

vill han att mamma ska vara nära hela tiden, men Anna märker själv att han blir lite 

mer mammig och okoncentrerad när hon är med, så hon försöker hålla sig lite längre 

ifrån i alla fall och när det är okej igen så går hon tillbaka till kontoret. Olles föräldrar 

lämnar på morgonen och hämtar vid dagens slut, vilket jag tror får honom att känna 

att han har ett eget ansvar för sitt arbete. Men så är han också fyra år äldre än 

Douglas, vilket är väldigt mycket.  

 Plötsligt när vi gör en annan del av scenen efter lunch så slutar Douglas titta in 

i kameran, vi häpnar. Vi kan ta flera närbilder på honom utan knappt en enda 

kamerablick. Det är som att han glömt bort att vi är där och filmar, han är helt inne i 

det och fantastiskt bra hela scenen. Det är intressant det där att det kommer och går. 

Stundvis är han helt inne i scenen och situationen och levererar replikerna jättefint, 

sen stundvis faller han ur, kan inte koncentrera sig och orkar knappt stå upp. Det går 

inte att räkna ut varför det ena eller andra händer, ibland är det efter lunch och ibland 

innan. Det är oberäkneligt. Går inte att styra. Han är helt enkelt ett litet barn. Vi får ta 

stundens nu. 

 

 
Ur den färdiga filmen. Den del av scenen som utspelar sig på torget i Fisksätra. 

Lillebror John protesterar mot att gå hela vägen till skolan, han vill åka buss. 
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Pågående arbete. Kameran är placerad uppe på bron och filmar en helbild ner mot 

pojkarna på torget. 

 

 Denna dag har också Douglas mamma tagit med en rispuff till honom som han 

kan vila i mellan tagningarna, och Pelle har tagit med en solstol till Olle. Efter den 

första dan så kom Pelle nämligen på att det bästa är om de kan få sitta med sina 

telefoner och koppla bort inspelningen helt när de väl har paus. Att de alltid när 

möjligheten finns verkligen kommer ner i varv genom att vila och tänka på något 

annat, istället för att hålla sig pigga hela tiden. Detta knyter också an till Suzannes tips 

om att låta barnen vara ifred med den barnansvariga, så de får komma ner i varv och 

ta det lugnt och inte hänga och leka med teamet. Så fort det finns en paus så tar Pelle 

med dem till sin häng-hörna där de har sina stolar en bit bort från teamet och 

inspelningen.  
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Pelle och Douglas i paus. Påfyllning av mat för att hålla jämn blodsockernivå och 

avkoppling med mobil. 

 

 

DAG 3 - den 4 aug 

Dagens scener: 8, 9, 10 (7 struken).  

Återigen en tajt dag. Och vi filmar på en location som vi inte kan spärra av, en affär 

som har öppet för sina kunder och som ligger i en galleria. Vi kan stoppa folk under 

tagning men vi får inte hindra verksamheten, varför allt tar väldigt lång tid. Det går 

mer tid till att vänta mellan tagningarna än till faktisk filmtid. Stressigaste dagen, men 

en bra dag för vi får med oss bra material. Douglas är pigg, svårt med koncentrationen 

stundvis, men Pelle och Olle lyckas få honom närvarande före varje tagning. Pelle 

använder trix som att hoppa, om de är trötta så skriker de för att få upp energin, titta 

varandra i ögonen precis innan tagning: ”är du med?”. ”Ja, jag är med?”. Helt enkelt 

göra det som krävs precis innan för att kunna göra tagningen.  
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Pelle peppar Douglas inför tagning. 

 
Pelle är ovärderlig, han har ett otroligt tålamod och läser av barnen. Det gör att jag 

kan koncentrera mig på det som händer framför kameran under tagning och 

kommunicera med min fotograf. Vår rutin med barnen visar sig snabbt vara så att jag 

ger barnen regi före tagning och sen brukar Pelle upprepa den för Douglas. Ett trick 

han använder är att be Douglas berätta för Olle vad de ska göra i nästa tagning, så får 

han formulera det och på så sätt märker Pelle om han förstått. Samma sak gäller min 

regi till barnen mellan tagningarna. Pelle är även den som går igenom texten med 

dem. Vi har fått lite olika roller – Pelle är den roliga som peppar och ger energi, snäll 

och kul men också strikt när de ska börja jobba igen. Jag är den som betyder arbete 

och som ger tydliga och konkreta uppgifter innan tagningarna och feed-back när det 

är klart. Att vi har lite olika roller ger oss fler verktyg att arbeta med. Liknande 

berättade även Suzanne Osten om, att hennes coach var den stränga och att hon själv 

var den person som bara skulle gilla, vara positiv, och ge tydliga uppgifter.  
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Douglas kostym fixas före tagning. 

 

I en av scenerna så ska de spela mot en professionell skådespelerska. Det är en 

scen där de kommer ut ur butiken efter att ha snott sudd och pennor och stöter ihop 

med Andersson, en karaktär som är mamma till en kille som Mikas slagit väldigt hårt 

i självförsvar. Direkt när hon ser honom blir hon vansinnig, går fram till honom och 

tar tag hårt i hans arm och håller fast honom för att ringa polisen. Eva är grym att 
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jobba med och jättebra med barnen. Olle blir triggad av att spela mot henne, det 

märker jag, han tycker det är kul för att det blir ett större allvar. Men han har en spärr 

att våga vara arg, att våga skrika. Han är lite låst, jag tror det beror på att han är i en 

ålder när man börjar bli självmedveten och att det är läskigt att visa de där fula 

känslorna som man i verkliga livet inte får visa. För att få upp hans energi så hjälper 

Pelle mig genom att få honom arg, putta på honom, provocera honom mellan 

tagningarna, få honom taggad. Det hjälper. 

 

 
Repetition, Olle och Eva testar scenen. Fotografen tittar på sceneriet. 

 

 Idag pushar jag barnen så långt jag kan för att få det spel jag vill ha, jag 

släpper inte scenerna utan att ha fått den nivå som behövs. Fortfarande är det så att jag 

tar många tagningar och får klippa mig runt och har därför som strategi valt att samla 

på mig så mycket material som möjligt. Men nu har jag kontroll på om jag har fått 

scenen. Har en stark magkänsla av det, till skillnad från första inspelningsdagen. Vi 

har även mindre problem med oskärpa, även om den fortfarande finns. Pelle var på 

mig innan inspelningen kom igång att jag inte får vara rädd för att pusha barnen för 

hårt, att inte dalta, prata till dem för mycket som barn. Utan behandla dem som vuxna 

som gör ett jobb. Det var inte problem under repen med Olle. Men eftersom Douglas 

är så liten, så då blev det ofta så att jag pratade som om han är väldigt liten och jag var 
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rädd att gå för långt. Rädd att han skulle bli ledsen, kollade av med honom hela tiden 

hur det kändes etc. Det är inte bra tror jag, vilket även Suzanne påpekade. Jag tror att 

saker och ting blir läskigare än vad de är och dessutom så är det lättare att nå dit man 

vill med barnen om det är en självklarhet att de ska dit. Pelle sa att jag skulle låta 

honom hålla koll på om jag pushar för hårt, han säger till i så fall. Han har koll på hur 

Douglas mår, så jag ska inte gå och vara rädd och ta ansvar för det hela tiden. Så klart 

läser jag också av Douglas på plats jättemycket, men på inspelningen har det nu 

automatiskt blivit så att jag förhåller mig till arbetet på samma sätt som alltid - jag 

pushar prestationerna framåt så långt som det är möjligt, vilket jag kan göra eftersom 

jag vet att Pelle och jag tillsammans har ett delat ansvar för barnens välmående.  

 MEN – att pusha barnen så långt det går innebär också att känna av och 

respektera gränser. Ingen ska må dåligt, ingen ska gå över en personlig gräns som 

man inte vill. I en av dagens scener – där Mika hittar John som har kissat på sig – så 

vill jag att karaktären John ska vara ledsen, gärna gråtmild. Min inre önskan, och den 

bild jag har i huvudet, är att jag vill att vi ska nå till den typ av spelmässiga läge som 

Douglas kom till när vi castade honom. Pelle frågar Douglas: ”I den här scenen ska 

John vara väldigt ledsen för att han har kissat på sig. Finns det något som du kan 

tänka på som gör dig ledsen?”. Douglas: ”Ja, en sak. Men det vill jag inte tänka på.” 

Vi förstår att Douglas nog menar sin bortgångne farfar. Här kan vi antingen välja att 

pusha honom genom att försöka övertala honom att tänka på sin farfar för att bli 

ledsen på riktigt så att vi får äkta ledsna känslor – kanske t.o.m. tårar. Eller så kan vi 

respektera hans beslut att inte vilja tänka på det, och istället hitta ett annat sätt att lura 

publiken att tro att John är ledsen. Vi väljer så klart att respektera hans uttalade vilja 

och istället hitta ett annat sätt att hjälpa Douglas komma in i känslan av att vara 

ledsen. Om vi inte skulle göra det så finns dessutom risken att han blir så ledsen att 

han inte vill spela in mer alls på hela dan. Ett sådant övertramp skulle visserligen 

kunna ge oss fantastiskt berörande spel men också få honom att känna sig kränkt och 

tappa förtroendet för oss. Jag som regissör har ett ansvar för att inspelningen ska gå 

schysst till – och jag har ett särskilt stort ansvar att inte gå över gränser vad gäller 

aktörer som inte har filmerfarenhet och vet vad de kan säga nej och ja till. Jag får inte 

utnyttja det ansvaret. Och dessutom vill jag som människa inte gå över en sådan 

gräns. Istället frågar vi Douglas: ”Kommer du ihåg hur det känns när man kissat på 

sig? Man kanske är ledsen då för att man skäms mycket. Kan du känna igen dig i den 

känslan?”. Douglas: ”Ja”. Vi: ”Försök att verkligen på allvar komma ihåg hur det 
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känns nu när du ska göra scenen”. Douglas lyssnar och scenen blir jättebra. Han 

spelar trovärdigt att John är ledsen över att ha kissat på sig – vi lyckas lura publiken 

så att de tror att han är ledsen fastän han inte gråter tårar.  

 

 
Ur den färdiga filmen: John har kissat på sig och gömt sig i fruktavdelningen där 

Mika hittar honom ledsen. 

 

Jag menar att jag som regissör alltid kan komma till det där läget utan att gå över 

personligt kränkande gränser. Det är slappt att inte tänka till ett varv extra för att hitta 

rätt verktyg för situationen. Så här resonerade Ella Lemhagen kring just detta: 

 

Jag	  vet	  att	  det	  finns	  folk	  som	  jobbar	  helt	  annorlunda	  än	  vad	  jag	  gör	  –	  regissörer	  som	  
lurar	  barnet	  för	  att	  få	  fram	  vissa	  känslor,	  som	  t.ex.	  att	  gråta.	  Det	  skulle	  jag	  aldrig	  göra,	  
jag	  tror	  inte	  på	  Cykeltjuven-‐tricket3.	  Utan	  för	  mig	  är	  det	  jätteviktigt	  att	  man	  har	  en	  
överenskommelse	  så	  att	  man	  litar	  på	  varann.	  Att:	  vad	  du	  än	  undrar,	  vad	  du	  än	  vill	  veta	  
–	  du	  kan	  fråga	  mig,	  jag	  kommer	  alltid	  att	  säga	  som	  det	  är.	  Och	  vad	  jag	  än	  säger	  till	  dig,	  
så	  vet	  du	  att	  det	  är	  för	  att	  jag	  vill	  att	  du	  ska	  vara	  fantastisk.	  För	  då	  blir	  min	  film	  
fantastisk,	  vi	  har	  ett	  gemensamt	  intresse	  här.	  Om	  du	  känner	  dig	  dålig	  eller	  om	  det	  
känns	  konstigt	  –	  lita	  på	  att	  det	  jag	  säger	  är	  för	  att	  du	  ska	  vara	  fantastisk.	  Men	  var	  
aldrig	  rädd	  för	  att	  säga	  ifrån	  om	  det	  känns	  jobbigt.	  
	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  En	  välkänd	  historia	  –	  myt	  eller	  sanning,	  det	  vet	  ingen	  –	  om	  hur	  regissören	  till	  
Cykeltjuven	  (1948),	  Vittoria	  De	  Sica,	  vid	  ett	  tillfälle	  lurade	  den	  då	  tio	  år	  gamla	  
huvudrollsinnehavare	  Enzo	  Staiola	  för	  att	  han	  i	  en	  känslomässigt	  utmanande	  
scen	  skulle	  bli	  ledsen	  på	  riktigt	  och	  gråta	  i	  en	  scen.	  	  
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Den sista scenen för dagen utspelar sig utanför en offentlig toalett inne i gallerian. Det 

är flera repliker att komma ihåg i ett flöde, viket generellt inte brukar gå. Pelle 

gömmer sig inne på toaletten så han inte syns och sufflerar Douglas som står utanför 

vid dörröppningen och spelar mot Olle. Men ganska snart så behövs sufflerande inte 

mer utan Douglas kommer själv ihåg alla replikerna när han kört scenen ett par 

gånger. Han börjar t.o.m. lira med orden, improvisera lite. Det är härligt att se. Som 

att det släppt lite och trots att vi faktiskt har en timmes övertid så är han vid gott mod 

och gör sitt allra bästa och spelar väldigt fint.  

 

 

 
Ur den färdiga filmen: scen utanför toaletten samt inne där Mika tvättar Johns hår. 
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DAG 4 - den 5 aug 2016 
Dagens scener: 12 och 13.  

Vi börjar med en scen där de går och plockar pinnar, det är oerhört vackert. De små 

pojkarna går i en djup skog till morgonljuset. Douglas och Olle är båda bra, 

koncentrerade och närvarande.  

 

 
 

Innan lunch gör vi också klart en scen där de ska slå med tjocka pinnar mot ett 

träd. Douglas har inga som helst spärrar, är fantastisk. Oskyldigt aggressiv spelar han. 

Det är en del repliker de ska komma ihåg. Douglas kommer oftast ihåg 1-2 repliker i 

följd så Pelle står gömd bakom trädet och sufflerar. Olle kan alla sina repliker och så 

fort han sagt sin replik är Pelle snabb med att sufflera Douglas så att de inte tappar 

flöde eller blir en konstig rytm. Det funkar förvånansvärt bra.  
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 Efter lunch börjar vi med den scen som vi övade med stuntkoordinatorn. 

Martin är på plats för att hjälpa till. Det går ganska bra, men är svårt att få till att 

Douglas ska falla på ett naturligt sätt. Jag är hela tiden orolig att han inte ska vilja 

mer, han är motsträvig, vågar inte riktigt gå in i situationen. Jag frågar honom hur han 

själv brukar göra när han leker och brottas med sina kompisar, men han svarar att han 

aldrig leker så. Han är inte fysisk på det sättet, tänker mer och funderar, pratar. Så han 

har svårt för det momentet. När han har fallit till marken ska Olle sätta sig gränsle 

över honom och Douglas ska försöka komma loss. Han ligger mest ner som en död 

fisk, rör inte på sig. Pelle och jag peppar honom, jag regisserar under tiden, försöker 

få det att se mer trovärdigt ut. Men det går inte. Så plötsligt så vill han inte alls mer, 

det skaver av gräset på armarna, kliar. Exakt samma situation som på söndagens 

stuntrep. Jag: inre panik, yttre lugn.  

Vi förklarar att det inte är farligt och att det inte kommer ta lång tid. Men nej, 

han vill inte. Vi föreslår att vi ska lägga något under honom som skydd, men han vill 

ha en jacka på sig, vilket inte går eftersom det blir klaff-fel då. Vi försöker hitta något 

som vi kan göra för att förändra så att det blir en känsla av att det skyddar i alla fall, 
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eftersom vi känner att detta nog mest är en låsning och handlar om något annat. Det 

handlar inte om att gräset gör så ont egentligen utan att han bara inte vill. Pelle pratar 

med honom, lugnt. Jag känner hur jag själv börjar bli för arg för att kunna ha ett bra 

samtal med honom, så Pelle ber mig låta honom ta hand om det. Men det är så mycket 

fokus på Douglas, alla försöker hitta saker som kan hjälpa till, för alla vill fortsätta 

filma. Stressade, men ändå lugna, försöker vi övertala honom. Men nej, absolut inte. 

Klockan tickar. Jag pratar med James om vad vi ska göra, jag har en känsla av att vi 

borde skita i den här delen av scenen och istället inleda hela scenen med att Mika lär 

John hur man ska slåss/försvarar sig. Det funkar också okej berättarmässigt. Men 

James påpekar att vi har skrivit scenen på ett visst sätt och vi ska ha hem den nära så 

som den är tänkt att vara. Detta är ett arbete som Douglas har tackat ja till att göra. Vi 

borde inte ge efter och stryka scenen. Jag är kluven. Tiden går och risken är att det 

allra viktigaste momentet, när Mika ska börja gråta, inte kommer att hinnas med p.g.a. 

av detta. Den del av scenen som egentligen är emotionellt svårast kommer nu bli 

lidande. Borde jag inte bara gå vidare? Jag bestämmer mig för att invänta Pelles snack 

med Douglas. Men det hjälpte inte heller, han vill fortfarande inte. Så vi bestämmer 

att Pelle ska gå och prata med hans mamma. Och om inte det hjälper så får jag också 

prata med henne och fråga vad vi kan göra. ”Vi behöver göra den här scenen, så hur 

kan vi lösa detta?” Till slut kommer Pelle och Douglas tillbaka efter att ha pratat med 

Anna. Douglas ska göra scenen. Anna har tröstat men också sagt att han måste göra 

den. Han gör det motvilligt, under protest.  
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Vi låter kameran rulla och både Pelle och jag regisserar nu under tiden för att 

försöka få rörelse i honom, så att det känns som han kämpar för att komma loss när 

Mika sitter över honom. Han klagar på solen, trots att det är helt molnigt och 

elektrikern Jonatan står lutad över honom med en flagga för att skydda honom från 

solen. Allt är jobbigt. Solen, gräset. Han vägrar röra armarna för då kan han råka 

komma nära gräset. Vi spelar före för att få fram ljud, visar hur han kan försöka lyfta 

bröstkorgen, väldigt noggrant säger vi exakt hur han ska göra istället för regin 

”kämpa”. Det är nästan omöjligt, men vi rullar säkert 10-15 minuter material, så i 

klippningen bör vi ha något.  

Fortsättningen på scenen är en dialog när de står upp och Mika lär John hur 

man försvarar sig. Douglas är okoncentrerad men har ändå en förmåga att gå in i 

känslan. Han kommer väldigt lätt ur den, sätter sig ner och gör något annat mitt i 

tagning och vi måste säga till honom, men då kan han också snabbt vara inne i det 

igen. Det är ett under att Olle klarar av att spela med ett sådant motspel. Han levererar 

hela tiden trots detta. Ibland blir han styltig i replikerna och är inte helt inne i 

situationen, p.g.a. att motspelet är så svårt. En tendens som finns hos Olle är att han 

under scenen hjälper Douglas för mycket. Det är bra så klart när han gör det mellan 

tagningarna, men ofta så mimar han repliken till Douglas, vilket gör att många av 

Olles tystnader mellan replikerna inte går att använda. Vi låter kameran rulla och tar 

många tagningar i en och Erik får liksom hänga med och plocka bilder. Vi behöver 

nästan inte kommunicera om vilken bild han ska ta utan han känner av situationen och 

fattar läget och plockar vackra bilder hela tiden.  

Nästa moment i scenen är när John ska sparka på Mika, som ligger ner, och 

skrika fula ord till honom. Douglas är trött, hans sparkar är lama och hans skällsord 

låter oengagerade. Jag vill ha samma känsla som när han slog på trädet i scenen innan. 

Då hade han en fantastisk energi. ”Gör det på samma sätt som du gjorde när du slog 

med pinnen på trädet”. Det går inte. Jag, Pelle och stunt-Martin visar hur man sparkar 

med kraft. Han ska sparka på en sandsäck på marken framför Olles mage. Men ju mer 

vi arbetar desto mindre energi har han. Det går inte att få upp hans energi. Han är för 

trött och vill inte riktigt. Vi rullar hur mycket material som helst känns det som, en 

liten bit här och där försöker vi få till. Det kommer vara ett klipp och klistrande med 

små små pusselbitar i klippningen. 

Den här scenen var efter inspelningen så pass kritisk att vi lutade åt att filma 

om den, men efter att ha jobbat intensivt med den i några dagar i klippningen så 
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lyckades vi lösa den och få den att funka fint med hjälp av en digital zoom, musik och 

eftersynk. 

 

DAG 5 - den 6 aug, sista inspelningsdagen 

Scen 14, 15 och 16 på schemat.  

 

 
Vi filmar uppe på ett berg som vetter ner mot den skolgård där barn leker innan de ska 

in till första uppropet. John och Mika ska säga hej då till varandra uppe på berget. 

 
Vi börjar dagen med scenen där filmens bröder ska säga farväl till varandra. Vi börjar 

filma en masterbild, en helbild som går hela scenen. Vi sufflerar Douglas eftersom det 

är en del repliker. Men han är inte närvarande i sitt motspel när storebror ska ge 

honom de sista viktiga råden inför framtiden innan de skiljs åt. Det är som att han inte 

bryr sig, är i sin egna lilla värld, lyssnar inte på storebror. Han måste bli närvarande i 

sitt spel, han måste bry sig om vad storebror säger och framförallt måste han bry sig 

om att han nu skiljs från honom. Jag vill att scenen ska kännas i magen och hjärtat, 

som ett sorgligt och hjärtligt farväl. Men veckans arbete verkar ha tagit ut sin rätt. Jag 

pratar med Douglas, ingen effekt. Pelle pratar med honom, ingen effekt. Jag vill att vi 

går och pratar med Douglas mamma igen, men han vill absolut inte det och lovar 

bättra sig. Men det blir ingen större skillnad. Då kliver plötsligt James in och tar ton, 

pratar med Douglas med den pondus som krävs. Förklarar varför han måste vara 
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närvarande i sitt spel, hjälpa Olle, varför han inte får titta i kameran. Han pratar om 

hur alla vi här gör ett arbete och likaså du, och att nu måste vi arbeta. Douglas lyssnar. 

När Pelle och jag märker att han lyssnar på James, så backar vi och låter James sköta 

dialogen med Douglas nu det sista racet. Han är mer strikt, inte dum, men bestämd 

och tydlig. Jag ger så klart Douglas den regi som behövs, sufflerar under tagning etc., 

men James påminner Douglas om regin. På samma sätt som Pelle gjorde tidigare så 

påminner James om vad jag sagt och vad han ska göra, vad hans uppgift är. Och då 

spelar han bra! Jättefin. 

Pelle frågar James om han kanske ska repa sista scenens repliker med Douglas 

istället, men han svarar: ”Nej, ni ska bara vara dom roliga, så är jag den stränga”. 

Olika roller. Samma funktioner – roller - som tidigare, när det var uppdelat mellan 

Pelle och mig, men nu har en av rollerna behövt byta person. Eftersom läget, stundens 

nu, har ändrats.  

Sista scenen med John är uppropet i klassrummet. Vi vill göra scenen i en 

enda bild, en halvbild med Douglas mitt i. Han ska se sig runt, blicken ska gå bredvid 

kameran på de andra barnen runtomkring. Det är för svårt, det blir hela tiden nån liten 

kamerablick här och där. Vi gör allt för att få hela tagningen utan en enda blick. Ger 

honom en specifik punkt att titta på, han ska följa micken med blicken. En uppgift i 

taget: 

1. Titta upp i luften och tänka (på en låttext som han själv har valt och då följa micken

med blicken).

2. Sen svara på frökens fråga (kort replik).

3. Sen räcka upp handen igen och säga en till replik.

Det är viktigt att säga varje moment så enkelt och tydligt som möjligt, en sak i taget, 

exakt vad han ska göra. Tydlig uppgift, speciellt nu när han är så trött. Men vi tar 

ändå fler bilder för säkerhets skull, så vi kan klippa oss runt om det behövs. För ju 

längre vi filmar desto tröttare och tröttare blir han och energin försvinner, vilket gör 

spelet mindre naturligt.  
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James pratar med Douglas och påminner honom om min regi strax före tagning. 

Det kom att visa sig var tur att vi filmade från fler vinklar och inte förlitade 

oss på en enda inställning, för vi behövde klippa scenen mycket. Det är också för 

mycket begärt av mig som regissör att han ska kunna klara av hela scenen i en enda 

tagning. Lite speciellt är att det i den färdiga filmen kom att vara en av de sista 

tagningarna när Douglas var väldigt trött som hans replik ändå blev som allra bäst 

eftersom han i scenen faktiskt skulle komma av sig mitt i det han sa. I alla andra 

tagningar så spelade han det på ett sätt som inte var helt trovärdigt, men när han var 

trött så kom han av sig på riktigt och hade svårt att komma ihåg repliken, vilket blev 

jättefint och äkta.  
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Jag tackar Douglas för hans arbete. 

SLUTORD 
Det mest uppenbara för mig i arbetet med barn har varit just insikten att alla 

barn är så olika individer och att det därför inte finns en metod att tillgå. Vilken 

regi som fungerar beror helt på hur barnet är. Som regissör får man ofta höra att man 

ska hålla sig borta från att göra film med barn och djur. Det har blivit en vedertagen 

fakta – en myt. Som egentligen bara skrämmer bort folk. Visst, självklart är det svårt 

att arbeta med barn – svårare än vad jag hade kunnat föreställa mig – men det är det 

också att arbeta med vuxna skådespelare innan du har erfarenhet. Jag var livrädd 

första gången jag skulle regissera skådespelare – visste inte hur jag skulle prata med 

dem eller vad de behövde få från mig – och resultatet blev också därefter. Men ingen 

sa till mig att hålla mig borta från att regissera skådespelare. Utan jag blev sporrad att 

lära mig – se till att bli bra på det. Regissera barn – det vill jag av samma anledning 

göra igen. Jag vill ta med mig mina nya erfarenheter och kunskaper och bygga vidare 

erfarenhetsbanken i fler filmer. För att regissera barn är, precis som arbetet med att 

regissera vuxna, något jag kan bli skickligare på ju mer jag övar. Precis som det tar tid 

att lära sig regissera vuxna – att utbilda sig i det – så krävs samma tid för att lära sig 
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att regissera barn. 

Tid – det är något vi filmskapare kämpar med hela tiden. Kampen mot 

klockan. Barn behöver tid. Det är en svårlöst ekvation. Helst skulle jag vilja att vi inte 

hade behövt arbeta så många timmar varje dag med Douglas – för ett litet barn klarar 

kanske inte av det, det kanske inte är en rimlig målsättning. Men en filminspelning 

kostar så mycket pengar att tiden alltid kommer vara för kort – mitt arbete är att veta 

när den är för kort och skapa en efter förutsättningarna rimlig tidsplan. Och trots 

tidspress måste vi försöka skapa en känsla av trygghet och lugn. Den knappa tiden på 

inspelningen kan jag väga upp genom att använda så mycket tid som jag behöver med 

barnen under förberedelserna, för det är generellt inte alls lika dyrt. Jag har velat – 

och är övertygad om att det är en bra metod – att ta sig tid för barnet och förbereda det 

väl under omständigheter där inte tidspress och stress existerar. Dessutom så var mitt 

samarbete med Pelle också ett sätt att få mer tid. 

I mitt arbete har jag behövt hitta en metod för just dessa två barn. Just för att 

alla barn är olika. Det finns inget tricks, ingen metod eller verktyg som alltid funkar. 

Det gör det inte med vuxna skådespelare heller, men med en utbildad skådespelare är 

det snarare regel än undantag att de har verktyg och en förförståelse för att kunna göra 

en roll i en film. En egen motor och metod. Med Douglas behövde jag på många sätt 

arbeta väldigt annorlunda än med en vuxen skådespelare eftersom han var så ung och 

saknade filmerfarenhet. Där handlade det också mycket om dagsform – ibland 

behövde jag inte ge särskilt mycket regi alls för att det funkade snabbt och var bra 

medan jag andra gånger behövde arbeta länge, låta kameran rulla och ta flera 

tagningar i en där Pelle sufflerade och jag regisserade noggrant under tiden. Det 

sistnämnda vill jag helst undvika eftersom det inte ger något stort utrymme för barnets 

egna uttryck. Men ibland var det så jag var tvungen att göra för att få hem scenen. Att 

arbeta med Olle var väldigt likt som att arbeta med en vuxen utbildad skådespelare. 

Där kände jag inte heller ett betungande ansvar, för han var så självständig och trygg.  

Man skulle kunna säga att det var lätt att arbeta med Olle och svårt att arbeta 

med Douglas. Men att något är lätt betyder inte att resultatet blir bäst så, och tvärt om. 

Att det går lätt behöver inte innebära att man är på rätt spår. Det var lätt att arbeta med 

Olle för han var en skicklig skådespelare och proffsig, men han var också mer just en 

skådis än Douglas och hade således en tendens att agera. Så med Olle var svårigheten 

ibland att få honom autentisk i stunden – närvarande i nuet och bara vara, inte agera 

för kameran. Något som kan vara svårt att påminna sig själv om under stress – det är 
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lätt att släppa scenen när den ”funkar”, om man som vi hade stor tidspress och en 

yngre skådespelare som krävde mycket uppmärksamhet och stöd. Men för att Olle 

skulle bli bra - vilket han också blev - så behövde vi arbeta på något annat som kanske 

energimässigt inte tärde oss men som ändå var svårt på sitt sätt. Med Douglas var det 

tvärtom, det svåra fanns hela tiden där - kampen för att överhuvudtaget få hem 

scenen. Men att det var svårt kunde ibland lura oss att inte se att vi faktiskt var på rätt 

väg - att vi fick ett sant och autentiskt material. För visserligen var han ofta 

okoncentrerad, men när han inte föll ur scenen utan föll i den så var han hundra 

procent närvarande. Han bara var – fullständigt autentisk och äkta. Utan att anstränga 

sig.  

Jag har velat och behövt lära känna de barn jag ska arbeta med för att kunna 

hitta en så bra arbetsmetod som möjligt för just dessa två barn under just dessa 

förutsättningar. Som Sanna också sa: ”Det är så mycket mer ett nu med barn, jag 

fokuserade på vad hon behövde just nu”. Och det var just det som Pelle och jag också 

har pratat om nu när filmen är klar, att det handlar så mycket om ett nu och att hitta ett 

sätt att hjälpa barnet på bästa sätt utifrån vad det behöver just nu i denna scen i denna 

stund. Pelle och jag har tillsammans fungerat som ett regiteam i arbetet med barnen. 

Han har varit min förlängda arm hela processen. Vi har tillsammans försökt att ha en 

så stor verktygslåda som möjligt med knep, metoder och tricks för att sedan använda 

dem intuitivt och vara snabbt beredda på att tänka om och testa något annat om det vi 

just provat inte funkar. What ever works, works! Helt enkelt. 

Filmens slutbild på Mika/Olle. 
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Som komplement till texten Att regissera barn finns rörligt material på såväl 

förberedelseprocessen som den färdiga filmen. Du som önskar se klipp från de olika 

casting-tillfällena av Douglas och Olle, alla repetitionstillfällena eller Skolstartssorg – 

det färdiga resultatet – kan gå in på länken nedan och klicka dig fram bland de 

upplagda klippen (som alla tydligt hänvisar till textens rubriker): 

https://vimeopro.com/mariaeriksson/skolstartssorg 

Lösen: skolstartssorg 

Källförteckning 

Judith Weston, Directing Actors (California 1996). 

H.	  G.	  Pflaum	  &	  R.	  W.	  Fassbinder,	  Den	  bit	  verklighet	  som	  jag	  behöver	  –	  Hur	  filmer	  

kommer	  till	  (München	  1976). 

Maria Johansson, Skådespelarens praktiska kunskap (Stockholm 2012).  

Fotograf inspelningsbilder: Farima Karimi. 

Fotograf filmbilder: Erik Molberg Hansen. 



66	  


