
TANKAR KRING ETT FILMPROJEKT + MANUS 
 
 
Jag tänker ibland på den amerikanske konstnären Henry Darger 
och de 43 år han ägnade åt manuskriptet till The Story of the 
Vivian Girls, in What is Known as the Realms of the Unreal, of 
the Glandeco-Angelinian War Storm, Caused by the Child Slave 
Rebellion. Jag fascineras av Dargers sätt att arbeta, både 
sett till mängden material, tiden som lagts ned och det 
egensinniga narrativet. Otaliga luntor av nedskrivna texter 
och minutiöst utförda akvareller. En historia som kommer 
inifrån och måste ut, även om den kan förefalla helt 
obegriplig för en utomstående.  
 
Mina korta animationer har hittills tagit flera år per film 
att färdigställa, mycket på grund av att jag själv vill vara 
delaktig varje arbetsmoment. Manus, foto, tillverkning av 20 
russinpaket i skala 1:7,5. Jag vet inte hur viktigt det här 
extremt tidskrävande arbetssättet är för slutresultatet. Om 
något nytt uppstår i materialet, vad hantverket och tiden det 
tar i anspråk betyder för mitt skapande. Men det har blivit 
min arbetsmetod.  
 
När jag började på Mejan avrådde en lärare mig från att 
använda den begränsade tid jag hade framför mig till att 
producera. Inte tänka att något nödvändigtvis behövde bli 
färdigställt, utan fokusera på idéutveckling och prestigelöst 
testande. Jag stod helt handfallen och panikslagen i två år. 
Sedan beslöt jag mig för att producera ändå. På något sätt 
hänger tillverkning och tankearbete ihop för mig – materialet 
visar vägen.  
 
 
EN PRESENTATION 
 
 
MIN BÖRDA (12-14 min) 
 
Min Börda är en musikal med apokalyptisk underton, animerad i 
analog stop motion-teknik. Filmen är uppdelad i fyra avsnitt 
som utspelar sig på en stormarknad, ett långtidshotell, ett 
callcenter och en hamburgerrestaurang. Samtliga miljöer ligger 
i ett köpcentrum/trafikplats bredvid en stor motorväg 
någonstans i Sverige. Det är natt. 

I varje miljö framför en eller flera karaktärer - gestaltade 
av djur som är vanligt förekommande i djurförsök, till exempel 
rhesusapor och zebrafiskar - ett musikaliskt nummer riktat mot 
kameran med dans och sång. Avsnitten varierar i handling och 
har olika känslolägen, från ett glättigt steppnummer till en 
nattsvart mardröm. Den röda tråden är det moderna arbetslivet 
med fokus på mindre prestigefyllt, anonymt arbete. Varje 
karaktär är anställd i miljön den befinner sig i och det 
musikaliska framförandet kretsar kring dennes arbetsuppgifter. 

 



Min Börda inspireras av äldre musikalfilmer från Hollywoods 
guldålder: Shirley Temple, Gene Kelly och koreografier av 
Busby Berkeley. Tanken är att föra in den glättiga 
maximalismen från till exempel Anchors Aweigh och The Wizard 
of OZ i de generiska och strikt konsumtionsinriktade miljöer 
som utgör en modern handelsplats. 
 

STÄMNING 
 

”Melankolin dyker upp i en rad sammanhang. I första hand som 
benämning på en känsla och ett sinnestillstånd. Men också som 
namn på främlingskap eller på ett särskilt kollektivt minne 
eller på en desillusionerad modern identitet, eller kanske på 
en apokalyptisk undergångsstämning.” 

– Karin Johannisson, Melankoliska rum (2009) 
 

Idéerna till mina filmer springer ofta ur någon form av 
känsloläge som filmerna försöker fånga upp och spegla. Tord 
och Tord (2010) behandlar psykisk ohälsa och ensamhet och 
Simhall (2014) belyser den subjektiva känslan av ett svenskt 
välfärdssamhälle som långsamt krackelerar.  
 
Stämningen får högre dignitet än själva handlingen och ofta 
går den stick i stäv med vad du faktiskt ser. Den handgjorda, 
naiva animationen med söta djur, som lätt för tankarna till 
barnkultur och välkända fabler, är en premiss som visar sig 
bedräglig. Undertonen är ibland hotfull och karaktärerna beter 
sig inte alltid som vi förväntar oss. Samtida, prosaiska 
referenser blandas med undergång och ångest. Ett försök att 
osäkra vardagen, eller visa på hur förrädisk vår känsla av 
trygghet kan vara. 
 
Min Börda kommer att genomsyras av melankoli, en känsla som 
nog många av oss kan relatera till just nu. Världsläget, på 
många sätt fasansfullt och ogripbart. All den tid som rinner 
oss mellan fingrarna genom att förslösas på ett meningslöst 
lönearbete. Personliga problem i vardagen, i kontrast till 
existentiell ångest och vår obetydlighet i universum. Känslan 
av vanmakt ur ett mikro- och makroperspektiv. Kanske fungerar 
de musikaliska inslagen även som en sorts mental flykt för 
karaktärerna i filmen. 
 
Musiken i filmen är komponerad av musikern Hans Appelqvist och 
hans medverkan har varit förutsättningen för hela projektet. 
Jag vet ingen som med sådan självklarhet sammanför gullighet, 
skevhet och mörker på det sätt som han gör. Sångtexterna är 
skrivna av författaren Martin Luuk, som jag kontaktade efter 
att ha läst hans bok med korta texter, Ingen jag känner är i 
mitt träd. Att få möjlighet att samarbeta med andra konstnärer 
inom ramen för mina visioner är otroligt viktigt för mig då 
resten av arbetet är så ensamt. Jag upplever det som väldigt 



konstruktivt att dela min kreativa process med någon annan 
redan i ett tidigt skede. 
  
 
DJUREN 
 
 
”Människan är ett djur, i begreppets alla vetenskapliga 
definitioner, men i dagligt tal och i exempelvis juridiska 
sammanhang används begreppet djur ibland i meningen ’djur 
förutom människan’.” 
 
- Wikipedia 
 
Människans relation till djur är intressant då den är helt 
beroende av artens symbolvärde och användningsområde. Vi 
lägger förmögenheter på avancerad sjukvård för våra husdjur 
samtidigt som vi utan problem äter andra djur som har i stort 
sett samma intelligens och förmåga till känsloliv. Det finns 
även något fascinerande med den kollektiva upprördheten över 
olika nyheter om djur som far illa, trots att krig med 
oräkneliga människooffer rasar omkring oss.  
 
Min Börda har, liksom mina tidigare filmer, ett tydligt 
narrativ. Den följer en klassisk dramaturgi med upptrappning, 
klimax och avrundning. Att djur har huvudrollerna istället för 
människor skulle kunna föra tankarna till traditionella fabler 
som ofta var allegorier med dolda politiska budskap där djuren 
agerade enligt tillskrivna egenskaper för arten, till exempel 
en slug räv eller en rädd mus.  
 
Valet av djur i människoroller handlar för mig om de 
förväntningar som är kopplade till ett mänskligt utseende. En 
människodocka kan upplevas som obehaglig då ansiktet och 
kroppens brist på subtila rörelser inte motsvarar vad vi är 
vana att läsa av. Den stela, artificiella känslan blir 
påtaglig och därmed ökar distansen till bilden av oss själva. 
Ett djur med kläder som går upprätt får oss att tänka på 
barnkultur och miljön kan därför kännas mer inbjudande och 
trygg. Distansen suddas ut och vi kan via djuret uppleva vårt 
eget mänskliga beteende utifrån. 
 
 
MILJÖN 
 
 
”...Många av handelsområdena är tillkomna spontant på så sätt 
att det först kommer en affär, sen lägger sig en annan 
mittemot och så vidare. Ordningen uppstår i var entrén och 
parkeringsplatsen hamnar. Utrymmet mellan affärer och 
parkering skulle kunna utnyttjas på helt andra sätt, som ett 
offentligt rum. En plats mellan bilen och handeln, där man 
kanske träffar bekanta, fikar eller röker. Men eftersom 
handeln äger hela området och även parkeringen så kan inte 
kommunen vara med och påverka de ytorna. Och det är synd för 
många människor har just bara handelsområdet som social 



plattform när de åker dit för sina inköp och inte in till 
staden."  
 
- Ur intervju med Bosse Bergman, stadsbyggnadshistoriker och författare. 
 
 
Miljöerna i mina filmer drar konsekvent åt det estetiskt 
nedtonade hållet. Omgivningar vi ofta befinner oss mitt i, men 
inte alltid ser. De verklighetstrogna modellerna lurar ibland 
ögat, som ett tittskåp in i verkligheten. Ett billigt, slitet 
hotellrum, en välkänd hamburgerrestaurang, en stormarknad med 
identiska hyllkorridorer så långt ögat når. Inga detaljer är 
betydelselösa och allt måste vara förankrat i autentiska 
förlagor. Varken förskönat eller förfulat.  
 
I arbetet med min förra film Simhall smög jag under flera 
veckor runt i olika simhallar kring Stockholm med måttband, 
kamera och anteckningsblock. Börjar jag arbeta efter min egen 
föreställning om hur något ser ut, istället för hur det 
faktiskt ser ut, blir resultatet helt annorlunda. Ofta är det 
de aparta elementen, saker som egentligen inte verkar höra 
hemma på platsen, som bidrar mest till det genuina i en miljö. 
 
Jag började intressera mig för handelsplatser som en 
fortsättning på mitt undersökande av simhallar i Sverige. De 
senaste årens många larm om att statliga badhus är så pass 
eftersatta att de snart riskerar bli direkt farliga att vistas 
i har en politisk laddning. Ett välfärdssamhälle på dekis. 
Allt eftersom går fler och fler simhallar över i privat regi, 
men blir då också dyrare och mindre tillgängliga för alla 
samhällsklasser. En handelsplats upplever jag som en mer 
modern typ av kollektiv träffpunkt, men det som förenar 
människor här är helt och hållet kommersiella intressen. Bara 
öppet för oss med de ekonomiska medlen att ingå i gemenskapen.  
 
Det finns också något intressant med hur en handelsplats ter 
sig sent på kvällen eller natten, då det mesta är stängt och 
parkeringsytorna gapar tomma. Endast någon enstaka bil 
passerar på den flerfiliga motorvägen. Plötsligt blir det 
tydligt hur enorma ytorna är, Ica Maxis rektangulära byggnad 
verkar inte ha något slut. Anläggningarna tornar upp sig på 
ett nästan religiöst sätt trots sina naiva, legoaktiga former 
som tycks slarvigt utkastade i landskapet.  
 
Hur är det att arbeta på en handelsplats efter att de publika 
ytorna stängt för dagen? Påverkar den yttre upplevelsen av 
tomhet även den inre? Denna stämning har jag försökt fånga i 
Bördan C. 
 
 
LÖNEARBETE SOM MUSIKAL 
 
 
”Var det tvunget att bli såhär? Hade jag kunnat vara någon 
annan? När vi är i arbete är det just de frågorna vi behöver 
hålla på avstånd.” 



- Roland Paulsen, Vi bara lyder (2015) 

”I wanted to make people happy, if only for an hour.” 
 
Busby Berkeley, musikalkoreograf 
 
 
Det osynliga lönearbetet har en central roll i Min Börda.  
Någon tömmer soporna som står kvar på hamburgerrestaurangens 
halvhjärtat skräpsorterade brickor. Någon ”frontar”, det vill 
säga flyttar fram matvaror i hyllorna på en stormarknad så att 
de ska bli väl synliga. Någon ringer alltid olägligt och vill 
sälja telefonabonnemang eller dammsugarpåsar. Den sortens 
arbete som i nästan helt automatiserade miljöer också skulle 
kunna vara nästan helt automatiserat men som fortfarande 
utförs av människor.  
 
Om en musikal framfördes på de här arbetsplatserna, vad skulle 
man sjunga om? Vilka attribut skulle man använda sig av i ett 
glatt steppnummer på en tom Max-restaurang? Jag har dragits 
till musikalfilmer så länge jag kan minnas. Filmmusikens makt 
att manipulera och vrida upp ett känsloläge dras till sin 
yttersta spets. Ofta resulterar det i ren underhållning, som 
Singing in the Rain (1952), men ibland även i extremt 
obehagliga scener, som den spontana allsången till Tomorrow 
Belongs to Me i Cabaret (1966).  
 
Min förra film Simhall var helt utan musik då jag egentligen 
inte ville leda åskådaren in i en viss stämning, utan snarare 
låta handlingen spelas upp utan några riktlinjer för hur den 
är tänkt att upplevas. Med Bördan C vill jag istället genom 
musiken tvinga fram en symbios mellan tristess, existentiell 
ångest och sorglös underhållning. 
 
Jag vet i skrivande stund inte helt säkert vad resultatet 
kommer att bli. Om något helt nytt uppstår ur sammanförandet 
av så pass skilda element. Att arbeta med animerad film kräver 
i regel minutiös planering, en total översyn av innehållet och 
alla dess beståndsdelar. Men hur själva slutprodukten, summan 
av alla element, kommer att upplevas är fortfarande oklart. 
 
Det är viktigt för mig att få behålla den lilla, rafflande 
känslan av ovisshet under de många månader som projektet 
pågår. Jag har inte full kontroll och när filmen väl är färdig 
så är den heller inte längre min, utan publikens.     
	  


