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Förord

Jag ser pjäsen People, Places and Things på Wyndham Theatre i London. Den handlar om en 

ung kvinna som genomgår rehabilitering för sitt drogmissbruk. Uppsättningen är febrig, 

snabb, fylld med färger, projektioner och en enastående insats av ensemblen. Efteråt är jag 

utmattad av gråt och skratt. 

”Drugs and alcohol have never let me down. They have always loved me. 

There are substances I can put into my bloodstream that make the world 

perfect. That is the only absolute truth in the universe. I'm being difficult 

because you want to take it away from me.” (Macmillian, sid.58).

Både pjäsens form och innehåll ekar länge i mig. Innehållet, replikernas flöde, samspelet, 

intimiteten, scenografin – innovationer i en klassisk inramning. Den påminner mig om ett 

minne av min mammas minne av ett telefonsamtal från sin lillasyster Carina en sen natt i 

oktober 1984. Carina hade missbrukat sedan tidig ålder. Hon ber min mamma åka ner till 

henne i Köpenhamn för Carina mådde väldigt dåligt. Men det är mitt i natten och huset är fyllt

av barn så nej, mamma kan inte den natten men lovar åka ner dagen efter. På morgonen 

kommer ett annat samtal där Carinas pojkvän berättar för mamma att han hittat Carina död 

bredvid sig i sängen när han vaknade. 

Det var min syster som berättade detta för mig. Ett minne, av ett minne, av ett minne. 

Jag har försökt skriva om detta telefonsamtalet flera gånger. Ljudet av den skrällande 

telefonen i den mörka hallen i villan där jag växte upp. Hur ljudet hugger genom huset, in i 

sovrum där fosterbarn och biologiska barn sover. Kanske vaknar någon till, drar kudden över 

öronen, ljudet hugger hack av skräck i hjärtan som bara ljudet av en telefons envisa ringande 

mitt i ett sovande hus kan göra. Det finns inga bra nyheter i en sådan nattsignal. 

Men det har aldrig blivit något. Det envisa ringandet finns kvar. 

Jag frågar min mamma om hon vill prata om Carina. Varför då undrar hon? Utan reservation, 

bara frågande. Jag vill göra något, säger jag, kanske en film. Mamma får något glansigt över 

ögonen. Ja, säger hon och harklar sig, ja jag vill prata om Carina. Sedan gråter vi en stund 
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tillsammans på soffan. Det är svårt att säga vad som händer. Det är som att vi befinner oss 

helt tomma i en svart grop med vetskapen om att ett överväldigande stormhav av känslor snart

kommer kasta sig över oss så vi måste simma, simma, simma, för att inte drunkna. 

Sökandet efter Carina

Mamma har inte kvar mycket från Carina. Lådan med tillhörigheter som hon fick har stått 

orörd i 33 år. I lådan finns brev, främst från Carinas barn- och ungdomsår, fotografier och en 

vas och ett askfat i keramik. 

Mamma minns inte mycket av vad som hände under Carinas sista år, allt är som hoptrasslat i 

ett slags minnesbrus, och jag var bara ett år när hon dog, så vi börjar med att försöka göra en 

tidslinje. Jag kontaktar socialtjänsten och sjukhusarkiven för att få tillgång till Carinas 

journaler. 

Jag vet inte ännu vad jag vill göra med allt detta så jag startar på det sättet som jag brukar, 

med en genomgående research. 

Under ett par månader är det tungt för min mamma. Hon vaknar på nätterna av att det knackar

på hennes dörr. När hon öppnar finns det ingen där. Hon börjar drömma mardrömmar. Det är 

som att Carina trevande kommer tillbaka till henne. 

Vi börjar läsa breven. Jag intervjuar min mamma, min morbror, Carinas bästa vän från 

barndomen och chefen för missbrukarenheten i Falkenberg. Gabriela berättar om 

missbrukarsituationen i Falkenberg. Hon berättar bland annat om en kvinna som varit och är 

en av de kända missbrukarna i stan som inspirerade en bit ur manuset (som sedan ströks):

JON

Jag träffar en annan ung kvinna, vi kan kalla henne Ane, på mitt andra jobb. 

Hon kommer in när hon vill bli ren, går i terapi etc men varje gång slutar allt

vid samma steg. Ett steg som Ane inte kan göra. Vid detta steg slutar hon 
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alltid behandlingen och återgår till att missbruka. Ane har en familj, en 

dotter som hon inte kan ta hand om men som hon ofta pratar om.

Vilket steg tror du Ane inte kan göra?

CARINA

Va fan, inte vet jag, vad fan har det här med mig att göra?

JON

Jag tror visst att det har med dig att göra. Faktum är att jag är helt säker på 

det.

Ane kunde inte förlåta sig själv.

Vi får tag i Carinas epikriser från åldern 10-18. Det är en ibland våldsam och sorglig historia. 

Min mammas minne var först att Carina var ren och frisk i ett par år innan hon dog. Att hon 

var lycklig med jobb, lägenhet och pojkvän i Köpenhamn och att hennes död hade en naturlig 

förklaring. Då hittar vi ytterligare en låda med brev. Brev som Carina skickade till min 

mamma från fängelset där Carina berättar hur hon fått ett återfall som ledde till ett rånförsök 

och fängelsestraff. Sedan får jag ett samtal från överläkaren på rättsmedicin i Köpenhamn. 

Han kan inte skicka obduktionsprotokollet men han beskriver det för mig. 

Carina var känd som missbrukare och hon dog av en överdos. 

Det är ett hårt slag för min mamma. 

Mamma berättar dock senare att hon fortfarande är glad för att vi fått reda på exakt vad som 

hänt. Att hon fått sörja på riktigt för första gången och att hon fått frid. Att det är fint att 

Carina är tillbaka hos oss. Åtminstone för en tid.

Carina

Carina föddes den 20 oktober 1959. Hennes mamma var 45 år och hade sedan tidigare en son 

och Ewa (min mamma). Mamman var en societetsdam med utbildning som mötte en 
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charmant kapten som drack bort alla hennes pengar. Hon fick flytta till en etta med utedass 

och försörjde sin familj med medel från socialtjänsten och genom att städa trappor. Pappan 

fortsatte att dricka och var ibland våldsam. Till slut blev han utslängd. 

Efter ett par år lyckades mamman få en lägenhet men toalett inomhus i lägenhetsområde. Hon

fortsatte att städa, men kan nu även underhålla kvarterets damer med middagsbjudningar 

hemma. Det ryktas om ett samarbete med en viss politiker och en hembrännarmaskin. 

Eva flyttade hemifrån vid 15 års ålder för att arbeta som barnflicka hos en annan familj i stan. 

Sonen började plugga till elektriker. Han blir senare läkare.

När Carina är 10 år bor hon alltså ensam hemma med sin mamma. Då kommer pappan 

tillbaka in i bilden. Han får en lägenhet i samma kvarter. Carina älskade sin pappa och gör allt

för att hjälpa honom. Mamman ser inte varför hennes f.d. man inte ska få ta sin flaska 

brännvin varje dag. 

När Carina är 10 år började hon få problem med sina vänner i skolan.

När Carina är 10 år tar mamman med henne till sjukhuset för att läkaren ska ’fixa till henne’. 

När Carina är 10 år tar hon samma lugnande piller som sin mamma från badrumsskåpet och 

berättar att hon upplever verkligheten som att hon vadar genom vatten. 

Vid 12 års ålder försökte Carina ta sitt liv för första gången. Hon blir inlagd på avdelning 25 

på Halmstads lasarett i ungefär ett år. (Behandlingsavdelningen är BUP Hallands 

vårdavdelning för heldygnsvård av unga patienter mellan 0 och 18 år med psykisk ohälsa som

behöver planerad heldygnsvård). Hon får tung medicin och under permissioner åker flickorna 

på avdelningen ner till centrum för att träffa killar. 

Under de åren fram till att Carina är 18 år tar hon mer och mer mediciner, upplevs som 

manipulativ och aggressiv på de olika medicinska och psykologiska avdelningar hon under 

kortare tillfällen är inlagd på. Hon har ständigt buksmärtor. Hon går igenom tre aborter. Hon 

försöker ta sitt liv tre gånger. Hon söker ständigt kärlek hos pojkvänner som drar henne mer 

ner i missbruket. Ewa ser sin syster injicera och försöker själv avgifta henne efter att ha 

försökt få hjälp från socialtjänsten och sjukvården vid upprepade tillfällen. 

Carina åker fast för smärre droginnehav i Helsingör och gifter sig på fängelset men skiljer sig 

kort därefter.

Carina mår bra och är med på sin systers första dotters dop och blir hennes gudmor.

Carina stjäl från sin mamma och blir utkastad av sin bror.

Carina åker ofta till Christiania och flyttar till slut till Köpenhamn. 

Carina möter en kille som är f.d. fotbollsspelare och som aldrig har missbrukat. Under en fest 

testar de att röka hash tillsammans och missbrukar sedan i en nedgående spiral under ett 
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halvår tills de till slut är utan pengar och lägenhet. I desperation försöker Carina råna en bank 

och åker in på tre månader. Hon studerar på fängelset, håller brevkontakt med sin syster, och 

är ren. Hon ser ljust på framtiden. Hon ber om förlåtelse.

Natten efter att Carina kommer ut tar hon en överdos och avlider. Hon är 25 år. Det är den 10 

oktober 1984.

72.04.25 Patient intagen på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, avd 25.

Den 21/4 har mamman talat med kuratorn på psykiatriska kliniken angående

denna flicka. Skulle komma ner om en vecka. Emellertid i kväll helt 

hysterisk, måste hållas, skriker och säger ”de får ej ta mig och slå henne”. 

Varit deprimerad och nere, nervös och slö. Dåligt i skolan. Förut klarat 

skolan bättre. Mamman ensam med henne. Klarar henne ej alls. Skriker och 

slår omkring sig, ger henne Valium 10 mg. 21.30.

Beträffande hur hon kommit hit säger hon att hon blev hysterisk och slog 

omkring sig. Kommer inte närmare ihåg hur det var. Då jag säger att det står

att hon verkade rädd att någon skulle ta henne säger hon att hon inte bara 

den natten utan även tidigare haft mardrömmar då det är något monster som 

tar hennes syskon och henne själv. Säger att utbrottet hon fick hade hon nog 

burit inom sig rätt länge. 

1972 var Carina tretton år. Min mamma återvänder ofta till att prata om Carina som ett 

övergivet barn och teman som skuld, skam, orättvisa och missbruk vävs fram.

Bruk eller missbruk

Jag går en kurs i praktisk kunskapsreflektion på Stockholms dramatiska högskola, där vi utgår

från handlandet och görandet i vår praktik. Vi blir uppmuntrade att vända oss till filosofi, 

litteratur och referenser för inspiration och skriver reflekterande berättelser i ett slags 

förenande mellan praktisk kunskap och teoretisk reflektion. Sedan reflekterar vi igen och 
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återgår till praktiken för att stärka vår kritiska blick och öva vårt självständiga tänkande. Som 

den hermeneutiska cirkeln. (Gustavsson, s.209).

Berättelserna ska handla om dilemman från vår yrkespraxis och till en början var jag mycket 

intresserad av missbruk och om minnet. Jag ville göra en film om Carina men som också lyfte

frågan om vad som är missbruk. Mer än allt annat ville jag hitta människan bakom 

missbruket. Förstå vem Carina var. Men även om Carina hade kommit tillbaka till min 

mamma så fanns hon inte hos mig. Mitt dilemma var att jag hade svårt att hitta hennes röst 

och jag letar efter ett annat centralt tema än det om missbruk.

Jag började med att prata med en av mina systrar. Hon har ett starkt minne av en semesterresa 

hon åkte på som barn med Carina. På resan händer saker som skapat såriga minnen hos min 

syster. Under researchen framgår det dock att denna semesterresa inte kunde ha hänt. Så, min 

systers minne av resan med Carina visar sig vara, inte ett faktiskt korrekt minne, utan ett 

kluster av känslor, minnen, erfarenheter och händelser. 

I en intervju jag gör med min mamma och min morbror kommer det fram att de båda har 

väldigt få minnen av Carina från deras barndom. De minns sig själva och varandra men inte 

min moster. De blir själva förvånade över detta. (liksom min syster blev förvånad av det 

konstruerade minnet). Varför har minnet försvunnit? Istället är vad de minns om henne  

hennes senare år, då väldigt förknippat med missbruket. 

Schablonen om missbrukaren återuppstår. Är det för att vi behöver den? Vi skapar den, vi 

stabiliserar den, vi begränsar den, genom vårt språk. Vi gränsar oss ifrån, med språket, vi 

skapar avstånd, med definitioner. 

En människas väg in i missbruket beskrivs oftast med en passivitet. Man luras in. En sak leder

till en annan. Fel umgängeskrets. Gener. Hon hade aldrig någon chans. 

Sedan blir denna människan en missbrukare. Och missbrukaren är en aktivist. Missbrukaren 

ljuger, stjäl, slåss, manipulerar. 

Hon hette Carina. Hon gillade att teckna. Hon skrev så fint. 

Hon hette Carina. Hon tog mammas guldsmycke. Hon var en skitstövel. 
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Alla jag intervjuar undviker en sak. De undviker henne. De undviker den aktiva. De undviker 

smärtan. 

Hon gjorde val i sitt liv. Det finns ingen vi räddar med att ljuga om det. Tvärt om. Varför är vi

så rädda för att visa att hon var stark också? Varför behandlar vi henne som en bräcklig 

glasbit? Det finns en skam för hennes driv och för att vi blundade. Missbrukare. Brukare. 

Jag gjorde dessa intervjuer med familjemedlemmar, barndomsvänner, läser Carinas brev, läser

hennes journaler för att pussla ihop Carinas liv. Min ambition var sedan att skala bort det som 

var rekonstruerade minnen och erfarenheter, se den kulturella och sociala kontexten på 60, 70 

och 80-talet, för att finna Carinas röst. 

Hennes liv.

Hennes tankar. 

Hon var också en flicka, hon längtade, och älskade, hon sökte att bli sedd, och att hon vände 

sig till narkotika för att hantera sin ångest. Det kan vara en tillfällighet, det kan vara hur hon 

lärde sig genom sin familj, genom sina vänner, genom läkaren som med sin auktoritet lärde 

henne. Spelar det någon roll? Är det kanske det viktigaste av allt? 

Vad vill jag med detta projekt? Vad är min känsla? Hur dömer jag? Vem dömer jag? Vad är 

det för minnen och erfarenheter jag bär på. Jag ville ge henne en röst, men hur och varför? 

Kanske vill jag utmana vår raska bedömning från bruk till missbruk. 

”Det är det här. Hennes rygg. Hennes skyndande steg. Det är vad vi minns. 

Hur hon ser ut. Det är vad vi vet. Inget annat. Inte vad som verkligen 

utspelar sig. Inte mer än det. Inte vad det betyder, inte vad det ledde till. 

Ingen uppdiktad psykologi som ständigt återupprättar det förgångna” 

(Ouzounidis, s.99).
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Sökandet efter Carinas röst

I början gör jag som jag brukar. Jag filmar alla samtal. Sedan tar jag bara ljud. Sedan slutar 

jag helt. Vad som växts sig starkare och tydligare är att jag inte vill ha med min familj i 

filmen. Jag vill hålla vår gråt utanför och jag vill att det ska handla om Carina.

Jag har inte gått någon filmskola tidigare utan tog min kandidatexamen i journalistik i London

och när jag började med film använde jag journalistiska, undersökande metoder. Min första 

kortfilm Ester handlar om min farmors försök att få stanna kvar i sitt hem och inte bli flyttad 

till ett äldreboende. I den arbetade jag kanske, utan att uttala det, med en slags fly on the wall, 

cinéma vérité metod. Kameran stod ofta på i timmar på olika platser i farmors hem och hittade

situationer sprungna ur hennes vardag utan att jag på något visade påverkade skeendet. Det 

fungerade väldigt bra även om jag inte följde traditionen i klippning och efterarbete. Jag 

arbetade vidare med samma metod i min andra kortfilm Team Together och började på 

samma sätt med en dokumentärfilm jag fortfarande arbetar med om regissören och 

skådespelaren Gun Jönsson. 

I den pågående sju-åriga processen utmanade Gun mig ständigt att fråga varför jag gjorde som

jag gjorde. Jag var tvungen att reflektera över och ta ansvar för varje fråga, bild och klippning 

och viktigast av allt, vem jag gjorde det för. 

Vi pratar om klassiker inom teatern och hon berättar att en klassiker är bortom tid och rum då 

den berör människans villkor och människans psyke. För att verkligen förstå en författares 

intention med pjäsen måste du förstå den människan. Förstå samhällets villkor för tiden då 

författaren levde. Författarens erfarenheter och liv. Först då kan du förstå grundpoängen i 

historien. Sedan kan du göra en tolkning av pjäsen men förlora aldrig fokus på vad berättelsen

handlar om. 

Gun får mig att ifrågasätta allt för att få fram min bästa potential. Jag lägger mycket tid på att 

sätta mig in i hennes liv och märker att vissa konstnärliga val jag gjort i filmen inte stämmer 

överens med hennes personlighet. Jag kan inte enbart använda tagningar från vardagen utan 

jag började laborera med rekonstruktioner och poetiska bilder i en mer essäistisk form. 

Med filmen om Carina hade jag inte tillgång till henne och jag ville inte göra en film utifrån 

ett nu från dem som mindes henne utan jag ville göra Carina levande. Men jag hade inga egna
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minnen av Carina, bara de som återberättades för mig. Jag hade breven, intervjuerna, 

epikriserna, fotografierna men Carina var fortfarande abstrakt och distanserad för mig. Jag 

sökte överallt efter en röst, en vinkel, en tid, en känsla – något som skulle föra mig närmare 

henne. 

Ansvar

Jag blir lite rädd för hur jag ska ta hand om allt jag startat i alla. Jag tänker mycket på vad 

Carina betytt för vår familj. Jag tänker mycket på hur jag ska förvalta historian och berätta 

den utan att hänga ut någon. 

Jag känner att jag, förutom det etiska ansvaret jag har mot min mamma och de andra jag 

pratat med och gjort till den del av min film, även har ett stort ansvar för att berätta Carinas 

berättelse så sann som möjligt. Det är något som vi alla dokumentärfilmare står inför, frågan 

över vad, vem och hur man gestaltar och ansvaret inför de som ingår i filmen, före, under och 

efter filmen är klar. 

Det handlar även om ett ansvar för publiken och den överenskommelse man skriver. Speciellt 

när man arbetar med dokumentärfilm, som kommer med en underförstådd sanningssträvan. 

I ett klassiskt drama eller en spelfilm finns det en annan överenskommelse. Dramaturgin 

sätter upp ett dilemma, vi får veta saker som gör att vi tar parti, både genom förstånd och 

känsla och i dramats upprinnelse får vi katarsis och insikt. Filmen/konsten/skönlitteraturen 

kan uttrycka något som vetenskapen aldrig kan eftersom vi arbetar med känslor. Genom 

känslor kan vi nå rakt in i någons psyke och möjligtvis göra någon liten förändring i hennes 

förståelse av världen.  

”En särskilt viktig källa till kunskap är, anser Aristoteles, de grekiska 

tragedierna. I dramat gestaltas konflikter och dilemman som kan kallas 

klassiska. Många av dramerna, som Sofokles Antigone och Euripides 
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Medea, visar oss människor som inte förmår att handla på ett rimligt sätt i 

svåra mänskliga konflikter”. (Josefson, s.32).  

En berättelse och en film som hamnar någonstans mellan fiktion och dokumentärfilm börjar 

utkristalliseras för mig, därmed ett annat slags etisk ansvar för alla inkluderade, och en annan 

frihet. 

Köpenhamn

Marguerite Duras är min absoluta favoritförfattare och jag älskar hennes kortfilmer, bland 

annat Les mains négative. Det är en berättelse om en man som lämnat handavtryck i en grotta 

för 30 000 år sedan till bilder av Paris från natt till gryning. Marguerites röst; Je t'aime, je 

t'aime, säger hon, berättelsen, franskan, musiken och bilderna, gör att jag vill gråta, helt 

betagen innan jag ens hunnit översätta berättelsen. 

Jag åker på filmfestival i Köpenhamn. En kväll går jag hem igenom kvarteret Vesterbo. 

Istedgade blandas av fulla människor till och från krogen, på en gata plockas en ung tjej upp 

av en cruisande bil och droger säljs i gatuhörnen.  

På festivalen ser jag bland annat You are still somebody's someone av Esther Wellejus, som 

handlar om en dotters brev till sin mentalt sjuka pappa till bilder av ett barns uppfattning av 

världen. 

Dessa filmer kombinerat bidrar till min första tanke med filmens gestaltning som är att jag 

skulle berätta om sökandet efter min moster till bilder av Köpenhamn. 

Från början experimenterade jag med att själv läsa berättelsen om Carina som en voice over; 

bitar ur epikriser, vad jag såg i fotografier, minnen återberättade för mig. Jag testade med att 

lägga ljudspåren över Les mains négatives för att se hur en nattfilmning av Köpenhamn skulle

fungerat. Tanken var att under natt till gryning berätta Carinas liv och avsluta med att hennes 

pojkvän hittade hennes kropp död invid sig i sängen. En essä-liknande, poetisk skildring var 

vad som låg mig närmast till hands och som kändes naturligt och tryggt. 
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Men jag fick aldrig riktigt till det. Jag visste inte vilka pusselbitar jag skulle ha med, vilka av 

alla situationer som fanns som jag ville gestalta, jag visste inte ens om jag ville skildra det 

från ett nu eller ett då och jag kände hur jag tog över fokus och Carina sjönk undan. Jag hade 

sökt så intensivt för att hitta Carinas röst genom mig själv att jag totalt hade trängt undan 

henne. 

Mina första klippningar blir distanserade och kalla. Långt ifrån den varma, inbjudande, 

förföriska känslan jag fick från Duras och Wellejus. Så jag går tillbaka till att leta efter Carina

och jag läser mer om Duras syn på film. 

”Annette Michelson, a professor of cinema studies at New York University, 

told me that one of Duras's most important contributions is her realization 

that "the cinema is made of relations." "And when you change the relations 

between sound and image," she says, "you have something new."”

”Of course, a writer who concerns herself with disjunction and alienation is 

difficult to pin down in conversation. She used to say that as a film maker 

she wanted to "murder the writer," and recently she said she wants to "kill 

the image." I wonder how it is possible to make a film without image.

She answers: "With words. To kill the writer that I was."” (Garis).

Det var dags att sluta vara duktig. Det var dags att sluta vara journalist. Det var dags att 

glömma allt jag visste om Carina och börja riskera något, känna något. Känna efter henne i 

mina erfarenheter och i mitt hjärta. Det var dags att bli förälskad som Carina, att bli sviken, att

bli överfallen, att äta korv med bröd med henne, att hänga med henne, känna hennes 

pulserande hjärta.

Under denna tiden tänker jag på Duras bok Halv elva en sommarkväll som i mitt minne 

handlar om en kvinna som drar sig undan, mycket med hjälp av alkohol, den kärlek hon redan

förstått är förlorad. Jag minns att romanen gjorde ont i mig när jag läste den. Duras är så 

oerhört lyhörd och osentimental. Jag läser även Savannah Bay och Horan på den 

normandiska kusten, bägge kortare romaner med scenbeskrivningar. Savannah Bay rör sig 

mot det abstrakta och ovissa och för en tid följer jag i dess vatten. 
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Främlingen

Jag ser en kriminalserie där det, sammanfattat, diskuteras om en brottsling föds som ond eller 

formas till att bli ond. Jag finner att jag återigen står i ett samtal med mig själv som handlar 

om val. Jag säger till mig själv: -Inte alla som har haft en skitig uppväxt blir knarkare eller 

brottslingar, man gör ju ett val. 

Man gör ju ett val.

Det där är en klurig fråga. 

Jag läser den filosofiskt existentiella och absurda Främlingen av Albert Camus som handla en

man vars mamma dör, som sedan begår ett mord och hamnar i fängelse. För mig för den fram 

det absurda i människans villkor, meningslösheten, men också hur samhället stöter bort den 

som agerar och tänker annorlunda. 

Inspirerad av att jag nyligen läst  så vill jag dra detta resonemang längre. Jag vill inte sätta 

munkavel på Carina genom att förminska hennes tankevärld. 

Så jag börjar med flera tankeexperiment.

Jag tänker länge på Carinas sista tre månader i fängelset och vad som hände henne där. Jag 

tänker att hon, efter tre månaders rehabilitering där hon spenderade tiden med att hoppas; hon 

bad om att få teckningar skickade av sina systerbarn, hon gjorde julklappar i keramikkursen, 

hon skrev om ett fortsatt liv med sin pojkvän, till slut accepterade att hennes mamma inte ville

ha henne och då valde att avsluta sitt liv. Var det så att hon äntligen försonades med tanken 

om livets meningslöshet?

””Det finns”, skriver Albert Camus, ”endast ett verkligt allvarligt filosofiskt 

problem: självmordet.”” (Camus, s.151).

Kanske ville Carina helt enkelt inte ville sluta med missbruket. Hon hade haft ett skitigt liv 

och det fanns få stunder som hon var riktigt lycklig, då hon glömde allt, då hon verkligen 

levde som sig själv, som Carina, i ren lycka och extas. Och dessa stunder var de då hon tog 

heroin. 
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”Så nära döden måste mamma ha känt sig befriad och beredd att leva om allt

igen. Ingen, ingen hade rätt att gråta över henne. … världens ömma 

likgiltighet. (Camus, s.150).

Var finns valet i hennes resonemang? Är det inte lite befängt att tänka att det finns ett val? Är 

det inte lite elitistiskt att tycka synd om Carina? Tvärt om. Låt Carina vara den människa hon 

var: slug, egocentrisk, lycklig, olycklig, varm. Låt henne få ha alla sina schatteringar och 

berätta hennes liv utan dramaturgiska förklaringsmodeller. Låt henne vara en kugge i 

absurdismens hjul. Låt Carina vara en spegel för hela mänskligheten. 

Främlingen fick mig även att tänka på de vidare lagren i berättelsen som framgick tydligt ur 

efterordet av Michael Azar: 

”Det politiska främlingskapet” och ”främlingskapet inför det absurda”.

Vad vill jag berätta? Vad vill jag ska resonera i mig och vidare till en publik? 

Visst finns det en politisk historia i det hela, likväl som vi kan prata om slumpen. Visst tänker 

jag att Carina var en av de osynliga människorna i världen. Det finns inte mycket romantik i 

hennes berättelse och skulle den sluta med att det finns en möjlighet till ett val så kommer det 

vara den vägen som är enklast att ta till oss. Vi fyller i det som passar vår världsbild och alla 

de fördomar som vi medvetet eller omedvetet bär på. Hon gjorde ett val.

Så gör alla detta val? Vilken frihetsgrad har vi? Vilka förutsättningar, inre och yttre, har vi att 

spela med? Ett barn är mer värt att räddas än en vuxen. En västerlänning mer värd än en 

österlänning. En kokainsniffande överklass man mer värd än en heroinsprutande underklass 

kvinna.

”Det politiska främlingskapet”. Visst var Carina en som slängts bort. En sopa. Hon hade inget

värde i samhället. 

Samtidigt. Hon blev utanför det i samma stund hon valde att leva utanför samhället och att 

stundtals göra dåliga saker som att stjäla. Vad väljer vi för övertygelser för att övertyga oss 

själva att vi gjort rätt? Vad har vi för ursäkter? 
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Förlåtelse

Samtidigt som jag arbetar med filmen så läser vi och diskuterar bland annat Hannah Arendts 

Vita Activa i gruppen. Jag fastnar för Arendts tankar om förlåtelse. Där ser jag ett mycket 

intressantare spår än det om missbruk. 

Det är främst kapitlet med Handlandet som fängslar mig, där Arendt jämför handlingen, som 

kräver berättelsens form, mot det kontemplativa. Samt att det fria samtalet kräver att man får 

fela, och får förlåtelse. Men vad är det för skillnad på felande och förbrytelse? Vad är det för 

skillnad på förlåtelse och försoning? Hur många gånger får man fela innan förlåtelsen blir 

omöjlig?  

Jag vet att det finns vissa situationer från verkligheten som jag vill ha med i berättelsen. En av

dessa händelser är när mamma avgiftar Carina själv hemma. De har försökt få plats via 

sjukhuset och socialtjänsten men ingen vill ta Carina och hon vill desperat bli ren. När jag 

först skrev scenen utgick jag från vad min mamma berättat, vad jag hört från 

missbrukarvården, från pjäsen People, Places and Things och från egen erfarenhet av hur en 

människa kan bli till ett vilddjur när hon missbrukar. Det var en svår scen att skriva men det 

var först i reflektion och samtal med Hannah Arendts Vita Activa som jag såg hur detta var ett

övergrepp som krävde förlåtelse. 

”Botemedlet mot oåterkallelighet – mot att man inte kan göra det ogjorda 

ogjort trots att man inte visste och inte kunde veta vad man gjorde – ligger i 

den mänskliga förmågan att förlåta” (Arendt, s.310).

Man förlåter en människa, inte en handling. Måste förlåtelsen komma av förståelse? Kommer 

alltid förlåtelsen från kärlek? Var finns förlåtelsen i ett sekulariserat samhälle? Vad kan man 

göra för att få förlåtelse? Vad föranleder förlåtelsen? Förlåtelse kontra försoning. Och hur ska 

man kunna lita på framtida löften av den som sviker? Om detta skrev Arendt. Var lär vi oss 

om förlåtelse i ett ökande distanserande och individsamhälle? 

”Endast den som blivit förlåten kan förlåta; endast den som upplevt att 

givna löften infrias kan lova sig själv något och hålla det” (Arendt, s.311).
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Min Carina

Betoningen för mig ligger inte främst i valet hur jag framställer filmen, hur mycket av en 

tolkning och fabricering jag använder mig av, utan av, hur ärlig jag är emot mig själv i dessa 

valen. Det är när jag förstår mina val och därför kan försvara dem inför mig själv, som jag 

med självsäkerhet kan börja forma berättelsen.  

Efter ett drygt år av research och reflektion så hände något. Jag hade försökt skriva ett fiktivt 

manus ganska länge men först nu började saker hamna på rätt plats. Kanske var det viktigaste 

att jag inte strävade efter att skriva ett spelfilmsmanus utan snarare två oavbrutna dialog-

drivna skeenden under dygnet Carina muckar och dör. Samtalet den natten till min mamma 

var inspirationen och grundminnet för hela filmen, men jag ändrade premisserna, 

handlingarna och människorna. 

Manuset blev uppbyggt på karaktärerna är Mats – Carinas bror, Lena – Carinas syster, Carina 

och Jon – Fängelseterapeuten. Jon och Lena syns aldrig i bild.

Jag ville inte att huvud problematiken skulle vara missbruk utan syskonkärlek, och temat om 

skuld och skam renodlades till den om förlåtelse i processen. 

Nu hade jag en film driven av konversation och på två skeenden som vi får observera utifrån 

ett 'fly on the wall' perspektiv.

I artikeln i avsnittet om Köpenhamn, talar Annette Michelson om Duras insikt om relationer. 

Jag håller med. Relationen mellan karaktärerna, relationen mellan bild och ljud, relationen 

och överenskommelsen till och med publiken. 

Vad betyder dock detta? Och hur ville jag arbeta med det?

För mig, i mitt arbete, är en relation de filmiska konventionerna, och att arbeta med dem 

betyder även att bryta dem, förändra dem, leka med dem för att påvisa dem. 

Så undersökte jag att arbeta med estetiken, metoden och innehållet/manuset. Jag ville att det 

skulle vara oavbrutna tagningar i närbild, ofrånkomliga att komma undan och utan 
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distraktioner. En väldigt enkel, avskalad filmbild som bara bytte mellan två scener; bilen och 

fängelset. Jag hoppades kunna skapa en slags intensiv närvaro med karaktärerna Carina, Lena 

och Mats, där endast Carina och Mats var i bild. Förhoppningen var att man dras in i historien

när det var det enda man hade att fokusera på, in i den fängelselika, febriga situationen som 

pågick. Allt, varje ord, varje känsla skulle speglas i ansiktet framför oss. En enkel, drivande 

musikslinga ligger som bryt mellan scenerna. Det skulle finnas samma förförande, meditativa 

ton som i Duras film med bara konversationen som drivande element.

Alla syskonen är på så sätt fast i detta själsliga dilemma av skuld och endast förlåtelsen kan 

befria dem. 

Jag ville arbeta med både synkat och osynkat ljud och det blev till slut två osynkade scener i 

filmer. Jag ville även att både Mats och Carina skulle ha en monolog var och ett renodlat 

begär efter förlåtelse. Jag ville inte ta hänsyn till tid och rum. Inget skulle förklaras i manuset. 

Det skulle inte gå ihop, det var själva kvalitén. Hela filmen är som ett förhör och det skulle 

hela tiden vara en kamp om att behålla eller återta makten över situation. Teater är i nuet så 

jag arbetade inte med många minnen som bryter nuet. 

Det är en dokumentärfilm i det att det var ett minimalt team och billiga produktioner med 

mycket kreativ frihet och improvisation. Jag hade skådespelare, manus, inspelningsplatser och

kamera som efterliknade spelfilmen. Jag mötte skådespelarna flera gånger och vi arbetade 

med manuset tillsammans och repeterade vilket är mer i teatertradition. Det var viktigt för mig

att få tid att verkligen arbeta igenom manuset och för skådespelarna att förstå varje 

brännpunkt och talande paus. Det är de som är den totala fokusen för publiken.

Filmens form blev både ett experimentellt utforskande för mig själv både estetisk och metod-

mässigt samtidigt som det var det bästa sättet jag fann att ge Carina en röst, en kropp, ilska, 

svek och kärlek, och föra henne in i nuet.

Min strävan efter förnyelse är och var även strävan från mina kollegor, lärare, inspiratörer. 

För att nämna några inspirationer för mig speciellt för den här filmen men även generellt, 

förutom Duras som redan nämnts, vill jag presentera Duncan Macmillan med People, Places 

and Things (West End uppsättningen) och Lars Norén med Personkrets 3:1 (pjäsen och 

filmbearbetningen), Alma Har'el med Bombay Beach och dröm/minneskonstruktioner i Love 

True, Lars Von Trier med Dogville. 
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Inspelningen

Kl nio på kvällen börjar första inspelningen som är scenerna med Mats och Lena. Vi är ett 

litet team, typiskt dokumentärt och låg-budget, bara jag, Anders som spelar Mats och Jessica 

ljudassistenten som iklädd helt i svart kryper ihop i baksätet. Mats startar bilen och ringer upp 

Lena på biltelefonen och kvällens första scen börjar på en gata i Helsingborg. 

Skådespelerskan Rebecca som spelar Lena sitter i en lägenhet i Stockholm och hela 

inspelningen sker i realtid. Lena manar ständigt på Mats att köra till Köpenhamn och under 

resan tvingas de båda berätta saker de inte vill i en slags kamp om makt. Klockan sex 

morgonen efter är vi klara med Mats sista replik: Allt kommer bli bra. Då har vi kört från 

Helsingborg, via Malmö, till Köpenhamn.

Vid den sista tagningen, samtidigt som när bilen svänger runt hörnet in på Istedgade, går en 

ung kvinna in på gatan. Hon är mycket smal, hon darrar och det finns ett iskallt sug i hennes 

tomma blick. Hon är märkt av sitt missbruk och synen av henne påminner mig om 

verklighetens Carina och på ett märkligt sätt blandas verkligheten och fiktionen sig samman.

Äntligen ersattes mitt tvivel med ett efterlängtat lugn. 
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Den andra inspelningen sker i en liten fotostudio på skolan. Carina sitter i brännande ljus med 

fängelseterapeuten Jon framför henne precis bredvid kameran. Det är återigen bara jag och 

ljudassistenten Karl-Oskar, ett litet team i en intensiv, förhörsliknande situation. Vi har arbetat

mycket med tystnader och med blicken, både den sökande och den frånvända, och Alexandra 

som spelar Carina bär allt i sitt ansikte och sin röst. Morten som spelar Jon ömsom lirkar 

ömsom tvingar Carina att se allt som skulle kunna få henne att återfall i ett försök att rädda 

henne.

Ärva ett trauma

Jag vill även nämna ett begrepp jag stötte på under tiden jag skrev men som jag tyvärr inte 

haft tid att fördjupa mig i; post-memory. Konceptet myntades av Marianne Hirsch 1992 och 

användes från början för att berätta om minnen från generationen efter överlevarna från 

Förintelsen. Senare har begreppet även använts för hur generationen efter en generation som 

upplevt en trauma påverkas och formas av minnet av traumat.
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Det var en intressant tanke att sätta min film i detta sammanhang. Kan man ärva ett trauma? 

En skuld? Använder jag min mammas trauma och traumatiserad mig själv? 

Samtidigt förbereder jag det verk jag kommer att använda på utbildningens exposition där jag 

letade efter förlåtelsen på flera plan och försöker sammanfoga glappet mellan min mammas 

minne och mitt egna. Innehållet är minne och förlåtelse. Metoden är relationen mellan mitt 

minne och min mammas. Detta ramas in i ett sakralt rum. Ett altare, ett altarbord, en altarring.

Den visuella förlåtelsen

Efter de två inspelningarna med skådespelare klipper jag fram en tidslinje och märker att jag 

saknar något. Jag känner att filmen har ett behov av luft och utandning, så jag börjar söka 

efter att hitta ett visuellt bildlager. Det är här jag är när jag avslutar denna uppsats.

Efterord

Vad drivs jag av? får jag som fråga på en jobbintervju.

Jag läser någonstans om Sameblod och en perversion av uniformer och jag minns att jag hört 

andra berätta att i den danska filmskolan blir man uppmuntrad att utveckla sina perversioner. 

Jag tänker på vad min perversion är. Trasiga människor? Människor med hemligheter? 

Hemligheter. Jag tänker att det viktigaste med den här filmen är inte estetiken, metoden eller 

manuset, utan att Carina fått bli en människa igen. Inte bara en tystnad. Inte bara en 

hemlighet. Inte bara en överdos.

Så vad drivs jag av? Det dolda? För det är i det dolda vi dör. Dör av ensamhet. Det är i det 

dolda vi blir förvirrade och vilsna. När vi börjar bära det dolda inom oss sprider det sig som 

en svärta utan att någon ser och vi känner oss ruttna från insidan. Ihåliga. Men så fort vi tittar, 

inte förbi, utan rakt på, rakt på, våra hemligheter, så förlorar de sin form, vissnar ner och 

försvinner. 
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