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Under julhelgen ligger jag sjuk i influensa och ser om Med kameran som tröst, del 2 

(2004). Djupt inne bland feberfrossorna börjar jag plötsligt tvivla på vad som är fiktion 

och vad som är dokumentär. Saker som jag i vanliga fall skulle förstå som fiktion 

verkar i korta ögonblick kliva fram ur filmen och ta form av ovedersägliga sanningar. I 

filmen går Carl-Johan de Geer ner i en gravkammare för att tala med sin far. Han 

öppnar en kista och tar fram ett skelett. Jag förstår inte om det är på riktigt eller ett 

fejkskelett. Kan man göra så? Ja, kanske, det är kanske en privat grav som han kan 

gå ner i när han vill. De ser väl ut sådär? Liknande tankar dyker upp gång på gång. 

Till slut blir det outhärdligt och jag stänger av filmen. Det är tyst. Vad kan klockan 

vara? De senaste dygnen har jag sovit mycket mer än vanligt och förlorat 

uppfattningen om dagarna. 

 

Jag börjar tänka på hur filmen egentligen fungerar i relation till verkligheten. Hur går 

det till när den tycks säga något om det jag känner som verkligt, det jag upplever 

med kroppen? Jag vet ju att den egentligen inte kan väcka samma känslor som 

något verkligt, för den är bara en film. Jag får syn på ett citat av Stan Brakhage som 

jag skrivit på en lapp på väggen: 

 
Imagine an eye unruled by man-made laws of perspective, an eye 

unprejudiced by compositional logic, an eye which does not respond to the 

name of everything but which must know each object encountered in life 

through an adventure of perception. (Metaphors and Vision, 1963) 

 

Jag inser att det jag vill kalla verkligt förmodligen inte överensstämmer med någon 

annan människas idé om verkligheten. Varje människa är alltför präglad av visuella 

intryck, ideal och värderingar för att kunna se något sådant det verkligen är. Den 

verkligheten är kameran förunnad. Men om jag använder min egen perception som 

ett ena öga och filmen som ett andra, borde jag i alla fall kunna få en tydligare 

uppfattning än vad var och en av dem skulle ge. Filmen tillfogar på detta sätt en axel i 

djupled för varje punkt i det visuella. Det står i det ögonblicket klart för mig att Med 

kameran som tröst innehåller försök att förstå livet genom att göra film. Att bara 

betrakta sin egen åldrande kropp är en läsning vars referenser finns i kroppsliga 

upplevelser. I filmen har Carl-Johan de Geer satt samman kroppen med en 
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berättelse om ett hemligt brev, en gömd karta och en resa till Vesuvius. Jag förstår 

nu att det är för att filmen ger en helt annan uppsättning referenser. Även om en film 

inte konkret verkar återge något verkligt så fungerar den på samma sätt som ens 

tankar. 

 

Jag tänker på TV:n som alltid stod på någonstans i bakgrunden under min uppväxt. 

Att se något på TV är ett sätt att förstå någonting på, kulturellt. Jag tänker mig att 

TV:s allomfattning och institutionella status gör den till ett förstoringsglas, som gör det 

möjligt att se någonting nära. Men inte tack vare att det visas på TV, utan snarare 

just därför: det som visas på TV blir inte möjligt att förstå tack vare TV:s egenskaper 

som etnografisk översättare, utan för att kultur skapas genom det som visas på TV. 

Det känns rimligt att tänka sig att många människor har ett slags referensbank av 

rörliga bilder. Bilderna lyder inte under samma logik som verkligheten, men det finns 

ändå genrer och dramaturgi och liknande saker. Jag minns filmen Contact (1997), 

där ett möte mellan Jodie Foster och utomjordingar, efter en del äventyr, kommer till 

skott. Alla tecken som utomjordingarna kommunicerar med har de tagit från Jodie 

Foster-karaktärens eget minne. Platsen de möts på är en fridfull strand från hennes 

barndom och personen hon talar med är hennes sedan länge avlidne far. På samma 

sätt talar rörliga bilder till betraktaren på ett språk som går att känna igen. Ett språk 

som består av ens egen referensbank av rörliga bilder. Det skulle kunna kallas 

filmens intention. 

 

Carl-Johan de Geer använder genregrepp som känns igen från många 

dokumentärer: intervjuer och bilder som framhävs som bevis för något, men 

egentligen kan visa vad som helst. Ett par andra filmer som använder fiktion för att 

närma sig något verkligt är Robert Kramers Ice (1969) och Lizzie Bordens Born in 

Flames (1983). Ice utspelar sig i framtiden, där en underjordisk sammansvärjning 

kämpar mot en fascistisk, amerikansk regering. Även om den utspelar sig i framtiden 

har den mycket att göra med samtiden. Sammansvärjningen liknar det politiska 

kollektiv av konstnärer, filmare med flera, ”Newsreel”, som Kramer själv var en del 

av. Även Born in Flames utspelar sig i framtiden och tar sin början vid tioårsjubileet 

av den amerikanska socialdemokratiska revolutionen. Olika feministiska grupperingar 
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kämpar mot ett sexistiskt förtryck som alltjämt finns kvar. Grupperna påminner starkt 

om och består till och med av samma personer som Borden omgav sig med i New 

York vid inspelningen. Jag tänker att både de Geer, Kramer och Borden har använt 

film för att förhålla sig till den verklighet de lever i. De har gjort om den till rörlig bild 

utifrån sina egna uppfattningar om vad rörlig bild är. Att göra film blir för dem ett sätt 

att tänka på verkligheten. Jag börjar inse att jag själv kan använda film som ett medel 

för att förstå det som omger mig. Jag borde kunna filma saker bara för att få reda på 

vad bilderna skulle säga om det. 

 

Det gläder mig att jag verkligen verkar ha hittat ett mönster i filmernas magiska 

tillkomstprocess. Den rörliga bilden är ett språk som är tillgängligt vid sidan av det 

talade eller skrivna. Jag tänker på den stora mängd med filmsnuttar som samlas i 

lumphögar överallt där den moderna civilisationen dragit fram. Min egen hårddisk är 

ett exempel på en sådan plats. Tillsammans bildar de oformliga kluster som mest kan 

liknas vid en röra. I detta tillstånd skulle jag dock inte kalla dem ett språk. Snarare en 

semiotisk gegga som väntar på att formuleras. Min hårddisk är full med klipp som var 

roliga att filma men som inte fått någon användning. Jag inser att min inledande teori 

om kameran som ett extra öga får mer bärkraft om urval nämns. Ett sätt att angripa 

ansamlingen av filmsnuttar som var roliga att filma är att se dem som ett arkiv. En 

som arbetat mycket med visuella arkiv är Doreen Mende. Hon gör en distinktion 

mellan institutionella arkiv å ena sidan och privata, upphittade eller okategoriserade 

samlingar å den andra. De senare, som tillkommit i en gråzon mellan privat och 

offentligt, kallar hon ”archival body”. 

 
That means, an archive operates through its own nervous system and 

metabolism; it sometimes clearly tells you what to do and also what to refrain 

and resist. The archival body does not call for quantity but asks about its 

psycho-affective consequences. In reverse, it means, that only a single 

image could even be an archival body. 

 

Ju mer en person utforskar ett arkiv, desto mer infekterad blir den, enligt Mende, av 

dess ”poetiska virus”. Det är då arkivet säger något, men dess innehåll kräver en viss 

inkubationstid för att hinna artikulera irrationaliteten, febern och fantasmerna. Även 
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mer strukturerade arkiv har enligt henne denna för-lingvistiska egenskap. Mende 

hävdar att Michel Foucault talar om ett arkiv som definierar det som kan sägas, 

medan hennes eget arkiv fokuserar det som inte kan sägas, som ändras varje gång 

någon undersöker arkivet. Hennes arkiv betyder olika saker för varje människa.  

 

Jag brukar tänka på filmer som slutprodukter av en arbetsprocess. Att ta några delar 

från ett oformligt arkiv av rörliga bilder och klippa ihop en film gör dock att filmen blir 

mer av en sammanställning, en representation av många möjliga av arkivet. Ett par 

filmer jag kommer att tänka på är Jonas Mekas Walden: Diaries, Notes and Sketches 

(1969) och Lost, Lost, Lost (1976), sammanställningar som uppenbarligen 

representerar ett stort arkiv. De innehåller klipp från filmarens liv och är ibland 

musiksatta. Då och då kommer små berättelser genom voice-over eller text. Det är 

inte alls självklart vad som ska ingå i vilken film och varför, de verkar till och med ha 

filmats parallellt. Jag kan tilltalas mycket av detta sätt att redigera, där filmarens 

intention förvisas till det förgångna vid klippbordet och filmens intention får ta plats 

istället. Materialet får bestämma hur filmen ska te sig. Sedan går det att fortsätta 

filma eller leta material utifrån hur det tidigare materialet blev och själva filmen blir en 

iterativ process.  

 

Jag har redan kommit fram till att verkligheten är möjlig att förstå närmare genom att 

använda film som ett extra öga. Det komplicerar dock min teori att en stor del av den 

verklighet som ska förstås genom film är ett mediebrus, ett myller av rörlig bild. Det 

innebär att rörlig bild ibland måste jämföras med rörlig bild. Säg att den del av min 

verklighet som jag vill filma är TV-skärmen. Hur kan en verklighet förstås genom film 

som visar film? Jag kommer att tänka på den amerikanske filmaren Craig Baldwin’s 

Tribulation 99 (1992). Filmen består uteslutande av found footage från bland annat 

journal- och b-filmer. Till detta kommer ett manus som, genom text och voice-over, 

säger sig ”rapportera” sanningen om avgörande händelser i relationen mellan USA 

och ett antal latinamerikanska stater under kalla kriget. Utgångspunkten är att 

rymdvarelser levt gömda i tusen år under den nordamerikanska kontinenten och att 

deras förehavanden haft avgörande betydelse för livet på ytan. Filmen ligger inte 

nära det verkliga i sin återgivning men i sin struktur. Michael Zryd skriver om 
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Tribulation 99: ”The ’real’ may seem inaccesible in the film, but perhaps this is 

because the film’s textures and structure mimic the image saturation and chaos of 

contemporary media culture itself”. Det är inte bara strukturen som lånas från 

verkligheten, också bilderna liknar i sig själva ett febrigt kollage av allt som kan 

tänkas visas på exempelvis SVT under en vecka. Istället för att återge en berättelse 

om historien har Baldwin, enligt Zryd, gjort en film där dramat formuleras på samma 

sätt som historia och diskurs: ”[Tribulation 99’s] articulation and analysis are 

referential of the discursive forces behind historical events: the rethoric of history 

rather than the representation of history”. 

 

Jag kommer att tänka på en film jag själv gjorde när jag hade samlat på mig en del 

material. Det var mest saker jag filmat under en resa jag tyckt var lite tråkig. Bilderna 

kändes också tråkiga. Det var först när jag kom på att de hade varit roliga om de varit 

inspelade i ett helt annat sammanhang som de började leva. Jag blev besatt av 

möjligheten att ljuga och filmen blev till för att förklara detta påhittade sammanhang. 

Bilderna fick i filmen representera en fiktiv karaktärs bilder, som blivit kontaktad av 

berättaren via nätet för att, utan sin egen vetskap, täcka upp för berättarens lögn om 

att han rest i området där de var filmade. Nu i feberyrorna tänker jag tillbaka på det 

som en ganska bra idé. Jag har annars problem med att komma på vad jag ska göra 

film om. Det får mig ofta att tvivla på om jag borde hålla på med film. 

 

Fotnot: 

Efter några dagar sken solen ute och jag insåg att skelettet i Carl-Johan de Geers 

filmscen, som för övrigt ingick i extramaterialet på DVD:n och inte alls i Med kameran 

som tröst, del 2, förmodligen var ett fejkskelett. 
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