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”Timeline” är en film om uppväxt och moderskap som spänner över 10 år. Tre 
döttrar växer upp, sedda genom mammans ögon. Uppväxten präglar hela livet. 
Moderskapet förändrar livet.  
 
Jag skriver denna uppsats under filmprocessens gång. Min film är inte en färdig 
film vars process jag kan tänka tillbaka på och beskriva. Jag är mitt uppe i 
arbetet. Kanske är jag rent av fortfarande i ett tidigt skede. Min uppsats är därför 
ingen efterkonstruktion.  
Jag har ett stort behov av att formulera mig kring min film, om varför jag gör 
den, varför den är viktig, för mig och för andra. Så stort behov att uppsatsen 
måste handla om det.  
 
 

VARFÖR ÄR FILMEN VIKTIG? 
Kvinnors historier förminskas ofta genom att sägas vara för privata. Att göra en 
dokumentär som utspelar sig i dessa privata rum är därför en aktiv politisk 
handling. 
Det är jag själv och mina barn som är huvudpersonerna i filmen. Scenografin är 
vårt hem. Genom att i film skildra en privat sfär skapas en erfarenhetsbank för 
åskådaren kring dessa miljöer och situationer. Så att man kan dela erfarenheter 
med andra. Den privata sfären upphöjs till viktig sfär. Det saknas bilder som 
dessa.  
Åskådaren kommer att tänka på sin egen familj, sin egen uppväxt, sina barn, 
barnens uppväxt och spegla det i min film, i min erfarenhet. Den här filmen 
kommer att få publiken att reflektera kring uppväxt och moderskap.  
 
Detta är en uppväxtskildring som sker i ett nu. Det är alltså ingen som tänker 
tillbaka och minns sin barndom. Detta för att undvika den nostalgi som annars 
kan uppstå.  
När jag startade arbetet med filmen var upplägget en mer klassiskt viktig film om 
ett viktigt ämne. Den började som ”Den Rosa Filmen” och skulle handla om 
genusskapande. Min film kommer fortfarande handla om genus men på ett mer 
komplext sätt. Nu tror jag att det politiska ligger utanför filmen, i det jag påstår 
om den.  
Jag utforskar min roll i livet och mina barns roller ur mitt perspektiv. Jag är 
kvinna och därför är mitt perspektiv ett kvinnligt perspektiv. 
I min film är den här vardagliga sfären det mest betydelsefulla i världen.  
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FRÅN ”DEN ROSA FILMEN” TILL KVINNLIG UPPVÄXTSKILDRING 
Arbetet med ”Den Rosa Filmen” påbörjades när min äldsta dotter helt plötsligt 
och till synes helt utan förvarning kom in i Den rosa perioden, även kallad 
Prinsessperioden. Då väcktes ett motstånd i mig och jag ville göra en politisk 
film. En film där jag som mamma var emot allt detta rosa därför att jag inte vill 
att flickor skall behandlas på ett begränsade sätt just för att de är flickor. För att 
inte barn skall begränsas av sitt kön. Jag ville inte att min dotter skulle stoppas in 
i ett tjejfack och få förväntningar på sig relaterade till det.  
 
Jag dokumenterade denna period. Jag filmade Filippas olika kreationer och 
hennes kärlek till det rosa och glittriga. Jag ville ta reda på vad detta egentligen 
kommer ifrån. Varför gillar småflickor rosa? Har föräldrarnas förhållningssätt och 
omgivningens reaktioner på färgen rosa något med samhällsklass att göra?  
Jag fick stort gehör för min filmidé. Det verkar vara många som funderar på de 
här sakerna. Förutom att filma min dotter så tänkte jag även ha med intervjuer 
med ”experter” såsom Nina Björk, Fanny Ambjörnsson och chefer för H&M.  
 
Men när jag nu tittar på det materialet ser jag att mycket av det är konstruerat. 
Jag ville hela tiden få fram Den rosa perioden, ville att Filippa skulle svara         
 -”Rosa” när jag frågade efter hennes favoritfärg. Jag filmade bara då hon hade 
rosa kläder på sig och inte de andra dagarna. Samt att jag själv försökte ha en 
rosa-kritisk hållning när kameran var på som inte känns helt äkta.  
Min dotter är ju så mycket mer än en rosaälskande prinsesstjej. Det var jag som 
förminskade henne och försökte få henne att passa in i filmens fack, i sin roll i 
filmen. Det var ju det sista jag ville. Det var det jag tyckte att färgen rosa gjorde 
ju! Och så gjorde jag det själv! 
Dessutom uppmärksammade jag henne ideligen på det rosa och liksom 
betonade skillnaden på pojkar och flickor istället för, som jag tänkte från början, 
peka på att de egentligen inte finns.  
Jag ville få henne att säga vissa saker, jag ville göra en karaktär utav henne.  
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             Sekvens 1 
 

Det uppstår ett etiskt problem att filma barn då man med filmen påstår hur de 
är. När man skapar karaktärer av dem. Ett problem som man måste ta på största 
allvar.  
Efter att jag dokumenterat min dotters rosa period under en tid kom jag inte 
vidare med filmen. Det var något som inte stämde. Och när jag nu ser tillbaka 
på det materialet, ser jag att jag försökte konstruera en karaktär utav henne 
genom att förstärka vissa sidor. Karaktären skulle vara en rosaälskande 
prinsesstjej och jag skulle vara mamman som försöker göra motstånd.  
Jag ville bara att hon skulle svara –”Rosa!” när jag frågade om hennes 
favoritfärg. När hon svarade –”Rosa, grönt, svart och rött” tog jag en tagning till. 
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Konsekvensen blev att jag försökte få in henne ännu mer i detta fack för filmens 
skull. Det blev ett oärligt och konstruerat sätt att använda mitt material. 
 
En stor del av detta material kommer att finnas med i filmen till slut ändå, men 
som en liten del i en större uppväxtskildring. Sökandet och vägen fram till 
filmens slutgiltiga form vill jag låta vara synlig i själva filmen. Jag vill bjuda in 
publiken att ta del av mina misstag för att avslöja situationen. 
 
Det handlar alltså om olika förhållningssätt. Om jag låter filmen forma sig efter 
människorna eller om jag försöker forma människorna efter filmen.  
 
Tack vare att jag fick syn på detta har jag nu utvidgat mitt undersökningsfält 
både bakåt och framåt i tiden. Jag har nu två döttrar till och nu gör jag istället en 
film om tre flickor som växer upp, en kvinnlig uppväxtskildring, sedda genom 
mammans (oroliga) blick. Den rosa perioden är bara en liten del i den 
uppväxtskildringen. 
 
Att det just är ur moderns perspektiv har blivit viktigare och viktigare. Filmen 
handlar nu om mig som mamma mer och mer. Den kommer att beskriva mina 
svårigheter, min glädje och min rädsla för att vara en dålig mor. Det är inte 
längre bara jag som iakttar flickorna, utan jag blir också filmad. Filmen kommer 
inte att påstå hur de här tre flickorna ÄR. Den kommer visa hur jag ser på dem. 
Det är skillnad.  
Detta är inte ett personporträtt av tre flickor, utan en beskrivning av en mammas 
blick på sina döttrar, och på den värld som ska ta emot dem.  
 
I stället för att få frågan om vad filmen handlar om, skulle jag vilja få frågan som 
Barnfilmsskolan* utgår ifrån: -”Vad vill du visa?”  
Då skulle jag svara: -”Det här. Mitt liv. Våra förutsättningar och möjligheter.”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Barnfilmskolan startades våren 2011 på Filmhögskolan och är ett pedagogiskt projekt där 
barnens blick är i fokus.  
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ATT GÖRA EN DYGD AV NÖDVÄNDIGHETEN 
Jag gjorde min första film ganska sent, när jag nästan var 30 år. Jag blev gravid 
med mitt första barn i samma veva som den hade premiär. Man kan säga att jag 
blev filmare och mamma samtidigt.  
 
Jag tror på att alla människor är värda att lyssna på. Även om det inte är något 
speciellt annorlunda med dem.  
Sedan jag fick barn har jag inte velat resa bort under längre perioder. Jag har 
inte velat arbeta i en annan stad. Kanske är det därför som jag skärpt synen på 
det som finns nära mig. Nära känslomässigt men också rent geografiskt.  
Jag gör en dygd av nödvändigheten, då jag tvingas vända en begränsande 
situation till en möjlighet.  
Det mest extrema exemplet är min senaste kortfilm ”Deras erfarenhet är en del 
av min verklighet” som är en subjektiv förlossningsfilm. Jag filmade själv då jag 
födde mitt tredje barn, under förlossningen.  
Men även den här filmen, som nu har arbetsnamnet ”Timeline”, utgår ifrån de 
premisserna. ”Timeline” är en film om barnen och mig själv. Det allra, allra 
närmaste. 
 

 
             Sekvens 2 
 

Uppsala Internationella Kortfilmsfestival hade 2012 ett retrospektiv med mina 
dokumentärer. Då såg jag själv för första gången mina filmer i kronologisk 
ordning. Jag fick syn på vad jag filmar för något och jag såg mig själv tydligt i 
filmerna. Jag hade till exempel filmat mig själv när jag var gravid alla tre 
gångerna. Dessa förändringar och utveckling över tid var intressant att titta på, 
jag tror även för publiken. Jag såg detta som en bekräftelse på att det jag sysslar 
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med inte är för privat. Att jag istället använder det privata för att berätta om det 
universella.  
Jag skildrar människor i min närhet, rör mig i min privata sfär utan att exkludera 
åskådaren. Jag har gjort det i alla mina filmer. Med den privata sfären menar jag 
människor jag redan känner, samt välbekanta, vardagliga rum. I ”Timeline” är 
rummet vår lägenhet.  
Varför skulle jag filma en annan kvinna som föder barn, när jag själv skulle 
föda? Varför skulle jag göra en film om en obekant hemlös man, när min pappas 
bror var hemlös? Då jag berättar från ett inifrånperspektiv, då är det bara just jag 
som kan göra den filmen.  
Mitt sätt att skildra världen innefattar att jag är med i projekten och att jag alltid 
är tydlig som person och avsändare.  
 
 

SÖKANDET EFTER STRUKTUR 
Ett mål för mig med att gå detta Magisterprogram i Filmiska Processer har varit 
att söka och finna filmens struktur, kanske en dramaturgi, rent av. Att förstå vad 
detta är för slags film, och att på nytt se och värdera mina bilder.  
Nu provar jag att arbeta med en kronologisk ordning av scener som utspelar sig 
under 10 års tid.  
Filmen handlar mycket mer om mig och min egen utvecklig nu. Inte bara om 
barnen och deras utveckling. Att den är berättad just ur moderns perspektiv har 
blivit både viktigare och tydligare.  
 
I min film strävar jag inte efter att det skall hända något särskilt. Det är inte en 
film om en kärnfamiljs sönderfall (hoppas jag!). Det är inte en film som drivs 
framåt av handlingen. Framåtrörelsen är inte ”Hur ska det gå?” i bemärkelsen 
hur konflikten ska lösas. 
Det är däremot en film som visar hur den verklighet jag lever i ser ut, på riktigt. 
Hur ser en semestermorgon ut? Jo, precis så här. Det skulle aldrig gå att 
återskapa. Jag vill inte heller skapa en story utav mitt liv. Livet ser inte ut som en 
story och riktiga människor är inga karaktärer.  
 
Det kan för vissa kanske låta tråkigt utan någon stark framåtdrivande historia, 
men jag är övertygad om motsatsen. Jag vill söka en form som skapar möjlighet 
för åskådarens egna reflektioner att formas och ta plats.  
 
Framåtrörelsen - Tiden som går och aldrig kommer åter.  
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             Sekvens 3 

 
 

ESSÄISTISKT BERÄTTANDE 
Filmen består av olika berättarsätt. Det ena är kronologiska sekvenser av min 
familj över lång tid, det andra är mina essäistiskt berättade reflektioner.  
Essän bygger på att det finns tvivel och osäkerhet kring något, att det pågår ett 
undersökande. Det drivs ingen bestämd tes om hur det ÄR, själva varandet 
undersöks. Detta kan komma att ligga på ett speaker-plan. Jag vill att filmens 
tillblivelse kommenteras i själva filmen. Lite som Agnes Varda gör i ”Efterskörd”.  
 
I de essäistiska delarna vill jag prova att hårdra en estetisk bildmässig strävan.  
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Ännu har jag inte praktiskt påbörjat detta utforskande av bildspråket. Men min 
idé är att arbeta separat med de två berättarplanen. Jag tänker inte nödvändigtvis 
kommentera det ena med det andra.  
Till den kronologiska berättelsen där tidsförloppet har en framåtdrivande 
funktion är jag huvudfotograf, men min man Gorki Glaser-Müller bidrar mycket.  
Till essän ser jag två alternativa bildmässiga vägar: 

• Diffusa, abstrakta bilder där det icke-föreställande hos åskådaren skärper 
fokus på speakerspåret. Det abstrakta kan öppna upp för egna tankar. Vi 
vilar från det vardagsrealistiska ett tag.  

• Barnens bilder, barnens blick. Att jag använder rörligt, ljudlöst material 
som mina barn har filmat, delvis på mig i okontrollerade ögonblick. Här 
får vi se samma miljöer men ur barnens perspektiv.  

 

 
             Sekvens 4 

 
Först ska jag försöka med det senare alternativet, då det redan som idé ger 
mycket energi. På så sätt får åskådaren se nya vinklar och vrår av en redan 
välbekant miljö. Min äldsta dotter hade förmånen att gå två terminer på 
Barnfilmskolan 2011 (på dåvarande Filmhögskolan). Då vi såg att hon filmat 
undersidan av vårt köksbord slogs vi av hur underrepresenterade dessa bilder är, 
även om världen ofta ses från just de här vinklarna av väldigt många människor.  
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ESSÄNS UTGÅNGSPUNKT 
Jag skall kommentera filmens tillblivelse och inneboende problematik inne i 
själva filmen såsom Agnes Varda gör i ”Efterskörd”. Det blir en del av det 
essäistiska berättarsättet.  
Jag redovisar även att barnen ifrågasätter vad och när jag filmar.  
 
Genom att visa upp och tydliggöra att jag först var ute efter bara den rosa sidan 
av min äldsta dotter, synliggör jag att när man som filmare tar en bild är man 
alltid ute efter något. Genom att visa upp detta förhåller jag mig ärligare till 
materialet.  
 
 

 
                       Sekvens 5 

 
Nedan följer tankegångar jag vill undersöka och i vissa fall utveckla till fullödiga 
resonemang. Tankegångarna kommer ur mina erfarenheter av livet med barnen.  
 

• Jag minns inte vem jag var innan jag blev mamma. 

• Det kommer att komma en tid då det är mina döttrar männen tittar på. En 

tid då jag är osynlig. Är jag redan det? 

• Hur har det påverkat kvinnor och flickor att alltid ha blivit avbildade i 

mycket större utsträckning än vad vi har avbildat? 

• Nakenbad. Och om hur kvinnor egentligen ser ut, det avslappnande i 

det.  



	   11	  

• Min känsla av skam och nederlag under den rosa perioden. 

Medelklassens skräck för rosa och den dåliga smaken, vulgariteten. 

• Att använda det privata för att gestalta det universella. Hur gör man 

privata erfarenheter till konst? 

• Papparollen är mycket mer tacksam än mammarollen. De får 

omgivningens beröm bara de gör helt vanliga saker. 

• Hur kommer mitt filmande påverka barnen? 

• Vad skönt det är att bara vara med barnen utan att filma dem. Att bara få 

stanna kvar i det gosiga utan att gå upp och hämta kameran.  

• Hur ger man sina barn god självkänsla?  

• I vissa sociala situationer blir jag osäker utan barnen. Jag känner mig 

naken utan nån i knät som liksom stör mina samtal. Skyler jag mig med 

dem? Vem behöver vem? 

• Vill jag stoppa tiden? Är det därför jag filmar? 

 

Jag hämtar mitt essäistiska material ifrån tankegångar som uppstått då jag utsatt 
mig för olika begrepp. Utifrån texter som den om Blått nedan mejslar jag ut 
resonemangen: 

Gbg, november 2012.   

Jag funderar på Blått som motsats till Rosa, min utgångspunkt då jag började 
filma. Jag filmar sådant som tjejerna gör med Gorki, sådant som de inte gör med 
mig. De brottas i sängen och klättrar på honom och han slänger dem hit och dit.  

Jag filmar tjejerna på besök hos en familj med två söner. Letar efter könsmönster, 
men hittar dem inte så tydligt som jag trott. Känner mig nästan besviken.  

Jag var rädd för att det tredje barnet skulle vara en pojke. Vad gör man för saker 
med en pojke? Allt det jag inte kan. Som jag aldrig var bra på i mellanstadiet och 
inte heller nu. Men visst hade det varit fint också. Och jag hade säkert lärt mig 
mer om mig själv. Och som vuxna verkar söner vara så okomplicerat kärleksfulla 
mot sina mammor.  

Under den här terminen har jag kunnat tänka ovanligt bra. Jag känner tydligt nu 
förtiden när jag är i en situation som jag inte behärskar, inte tycker om, inte trivs 
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i. Där jag inte kommer till min rätt. Det kan vara ett socialt sammanhang eller 
yrkesmässigt. Och jag har börjat tänka att det inte är mig det är fel på som inte 
klarar av situationen, utan att det kanske är en dålig situation. Den passar inte 
mig. Det är inte min typ av kreativitet.  

Jag låter, lite på lek och lite på allvar, Blått stå för det som inte passar ihop med 
mig.  

Här är Den Blå Listan: 

Bollsporter. Brännboll. Låtsas klara av något jag inte klarar av. Teknik jag inte 
fattar. Att bestämma över en stor häst. Stora filminspelningar på locations där 
jag inte är klar över min roll. Att ha någon hängande över mig när jag filmar. 
När någon säger exakt vad jag ska filma. När någon förväntar sig något annat 
än vad jag kan ge. Filma föreläsningar. Rädsla för att någon ska skälla på mig 
fast jag är vuxen. Möten med queer-feminister där jag säkert säger fel och de 
tycker att jag är korkad. Rostiga rör och handverktyg. Rekvisitör på 
dramaproduktioner. Prata inför folk om sådant jag egentligen inte vet något 
om. Pitcha dåliga eller ofärdiga filmidéer eller idéer som inte är mina 
egentligen. Blåsa ballonger. Jobba i Trollhättan.  
 

 

PERSPEKTIVET GER BILDEN 

Under mitt år på Filmiska Processer kom Helma Sanders Brahmns hit. Jag såg 
hennes ”Tyskland Bleka Moder” och blev otroligt överraskad. Det var helt nya 
bilder av ett krig, ur ett annat perspektiv. Mammans tid med barnet i skogen. Jag 
hade aldrig sett sådana bilder tidigare! Männen har haft tolkningsföreträde 
särskilt då det gäller berättelser om stora krig. Jag hade aldrig tidigare sett 
krigsbilder ur just detta perspektiv.  
Utan jämförelser i övrigt innehåller också ”Timeline” bilder vi aldrig tidigare 
sett. Bilder ur ett annat perspektiv, moderns perspektiv. 
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             Sekvens 6 

 
Det som berörde mig med Helma Sanders-Brahms och ”Tyskland Bleka moder” 
var inte bara själva filmen, utan även något Helma sa efter visningen. Att hon 
upplevde det jobbigt att se filmen och därför gått ut. Hennes dotter spelade det 
lilla barnet som bebis och dottern var nu i verkligheten 35 år. Och att det 
påminde Helma om att hon själv nu var en gammal kvinna. Det var hennes 
erfarenhet av tiden som gått som gjorde starkast intryck.  
 
Det där var livet på något sätt. Tiden som flyr. Jag fick nästan panik av det.  
Och på det konstnärliga seminariet talade hon om hur eftertraktad och 
omsvärmad hon varit i Paris efter ”Tyskland Bleka moder” och om hur många 
erbjudanden hon fått om att göra film där. Men att hon tackat nej och flyttat 
tillbaks till Berlin därför att hennes dotter vantrivts i Paris. Och i Berlin var 
Helma allt annat än eftertraktad. Hon satte flickan före möjligheten att skapa, 
kan man säga. Helma sa rakt ut att barnen är viktigare än konsten. Det blev så 
starkt och ärligt. Ingen säger sådant på konstnärliga seminarier. Ingen blandar 
ihop barn och konst på det där sättet. Ingen pratar om hur mycket barnen 
påverkar livsverket. Men de gör ju det.  
 
Jag anser att vi behöver filmer med barn i, där barnen tar stor plats i de vuxnas 
tillvaro. Jag vill inte bara skildra vuxenvärlden eller min vuxenvärld utan att 
barnen får så stor plats som de i verkligheten har. Jag arbetar med 
dokumentärfilm, men jag anser att detta även måste gälla för vuxenfiktionen. I 
de flesta filmer märks knappt barnens närvaro. De påverkar inte de vuxnas liv 
och relationer något nämnvärt. Barnen har samma funktion som rekvisitan i 
vardagsrummet. 
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SKAPANDET AV MINNEN 

Skillnaden i att bli filmad med en professionell intention och inte bara med en 
vanlig mammas kamera för hemmabruk ligger i den officiella visningen av en 
färdig film. Det är där bilderna kan få helt olika konsekvenser.  
I stunden då jag filmar barnen finns det ingen sådan skillnad. Vissa gånger blir 
de störda av att de inte får vara i fred i sin lek. De ser att jag ser dem och de ser 
då sig själva. De blir medvetna om vad de säger och hur de framstår. I alla fall 
min äldsta dotter som nu är 8 år, de två yngre struntar i vilket. Kanske skapar 
filmandet ett behov hos dem att bli filmade och sedda på det sättet. I värsta fall 
ökar detta på bekräftelsebehovet. Å andra sidan så filmar jag dem bara en liten, 
liten del utav all vår tid ihop.  
 
En annan aspekt på att filma sina barn är att man kommer att styra deras bild av 
sin barndom. Rörliga bilder är så starka att de slår ut de riktiga minnena. Som då 
jag gjorde min senaste korta dokumentär ”Deras erfarenhet är en del av min 
verklighet” om när min tredje dotter föds. På riktigt varade förlossningen i c:a 10 
timmar, men det enda jag minns från den nu i efterhand är de 8 minuter som 
den färdiga filmen består av.  
Jag tänker att min film ”Timeline” kan komma att bli det de minns av sin 
uppväxt. Att jag med filmen skapar deras minnen.  
Men detsamma gäller ju för oss andra som har uppväxten dokumenterad i 
fotoalbum. Och jag önskar faktiskt att mina barn kommer att minnas lite annat 
än bara glada födelsedagskalas, midsomrar och julaftnar. Genom filmen 
kommer de att få med sig en vidare bild av barndomen som ligger närmare hur 
det faktiskt såg ut.   
 
 

VAL OCH URVAL 
Jag ägnar mig åt klippning och sortering av mitt material. Jag lägger upp utvalda 
situationer på en lång tidslinje. När jag gör urvalet söker jag efter sköra bilder 
och bilder med friktion. Istället för konflikt tänker jag friktion.  
Jag letar efter något autentiskt i varje scen. Inte något unikt eller ens originellt, 
men något autentiskt från mitt hörn av världen.  
 
Att skildra tiden som går är inga problem då det handlar om barn som så 
uppenbart växer och utvecklas. Och jag själv är gravid i tre omgångar och 
åldras. Jag litar på styrkan i tidens gång.  
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En viktig erfarenhet är att jag nu har tankat in alla band från och med 2004 då 
jag blev gravid med första barnet fram tills nu. Eller fram till att jag bytte till 
kamera med minneskort, rättare sagt. Tidigare hade jag bara valt ut material från 
just den rosa perioden till pitchningstrailar och liknande. I och med detta har jag 
gått från ämne till film. Mitt förhållningssätt till materialet är nu uppriktigare. Nu 
ser jag mitt material så som det är, inte som ett medel för att framhäva något. 
Den här arbetsinsatsen går inte att komma ifrån. Tanka in och titta. Ett 
tröskande, men här finns ingen genväg. För mig har det varit ett glädjefyllt 
tröskande. 

En annan sak som hände var att jag hittade ett klipp från 2002 då jag precis köpt 
min första egna kamera och är ute på en kvällspromenad för att lära mig den. 
Detta ligger nu som en prolog. Dessa bilder har något nyfiket, nervöst och 
pirrigt över sig som jag nu har tappat både som människa och filmare. 2002 
pratar jag om att det är dags att börja formulera sig. 2013 gör jag det. 

 

                                                                                                                                     Sekvens 7 

Jag har tidigare sammankopplat kvinnorollen som kommer ur det prinsessiga 
och rosa med den lyssnande rollen. Den som inte tar så mycket egen plats och 
själv inte påstår något om världen. Själv började jag formulera och uttrycka mig 
på allvar ganska sent. Jag önskar mina barn något annat. Kanske var det därför 
jag hade svårt för min äldsta dotters rosa period till en början. Och kanske var 
det därför jag tog upp kameran då 2008 för att filma det hon gick igenom. 
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AVSLUT - AVSTAMP 
Det händer mig ibland när jag på nytt läser en bok, alltså exakt samma fysiska 
bokexemplar, att jag finner understrykningar och anteckningar i marginalen som 
jag skrivit vid någon tidigare läsning. Dessa blir vid omläsningen som små 
hälsningar till mig själv. Ibland förstår jag inte ens hur jag tänkte då, men oftast 
ligger det något som fortfarande är angeläget i dem. Något jag behövde bli 
påmind om flera år senare. 
 
Allt jag nu skrivit i den här uppsatsen kommer jag att behöva påminnas om 
längre fram i arbetet. Den här uppsatsen är ett verktyg för den Johanna som om 
ett antal år skall färdigställa den film som just nu har arbetsnamnet ”Timeline”.  

 

                                                                                                                                     Sekvens 8 
 
 
 
 

Johanna Bernhardson april 2013  
 
 
Handledare: Cecilia Torquato och Axel Danielson  
Texthandledning: Axel Danielson 
Opponent: Jonas Selberg 
Examinator: Göran du Rées 
	   	  


