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Tv-serien Chernobyl regisserades av Johan Renck, som tidigare gjort 
reklamfilm, och som i samband med serien sa: ”Det jag gör från och med 
nu måste ha ett syfte. Stimulera till något slags tanke. Bära på en 
mening.” FOTO: HBO 

tortyr, ondska och mord, för att 
rensa huvudet från alla hemska 
bilder som fastnat. 

P
å tåget på väg hem 
läser jag en bok som 
heter ”Hopp” av histo-
rikern Rebecca Solnit. 
Tänker på hur en liten 

handling kan inspirera fler, som 
Greta Thunberg som fått männ-
iskor över hela världen engagera-
de. En rörelse kan försvinna, men 
återuppstå. Vi kanske upplever 
att en förändring kommer plöts-
ligt, men i själva verket har den 
nästan alltid växt fram i tysthet 
under lång tid, under radarn. Som 
murens fall i Berlin. Ibland sker 
förskjutningar gradvis, så sakta 
att vi knappt noterar det. Och 
plötsligt har vi kollektivt ändrat 
vår syn eller våra handlingar, 
utan att vi visste hur det gick till. 
Tänker på hur vi själva förändras, 
tankar, känslor, synsätt, till och 
med kroppens celler. Men ändå 
är vi samma person, ett jag, som 
består. 

När jag var arton och tog 
examen från Tingvallagymnasiet 
i Karlstad var det helt uteslutet 
att jag skulle stanna i Värmland. 
Nu, 24 år senare kan jag inte tänka 
mig att bo någon annanstans än i 
Fryksdalen, bara några kilometer 
från mitt barndomshem. Något 
har förändrats. Och jag har nu 
blivit som min tio år äldre kol-
lega som jag själv för tio år sedan 
tyckte var tråkig som inte ville 
med ut på fest utan hellre låg i 
badkaret och läste en bok när det 
var filmfestival. 

J
ag såg en enda film på 
festivalen i år, ”Spring 
Uje Spring”, en film om 
musikern Uje Brandelius 
som mitt i livet drabba-

des av Parkinson. Jag hade inga 
höga förväntningar på filmen. 
Henrik Schyffert har regisserat. 

Tänkte att han som är så ironisk 
inte kunde göra en film som skulle 
beröra. Men jag hade väldigt 
fel. Ovationerna ville aldrig ta 
slut och rödgråten lämnade 
jag biografen. Filmen fick både 
publikens och kritikernas pris. 
Förskjutningar sker. Alla männ-
iskor har olika sidor inom sig. Som 
ibland överraskar. Vem är jag att 
döma? Johan Renck (Stakka Bo), 
som efter att ha gjort en hel del 
reklam förra året kom ut med den 
fantastiska dramaserien Cher-
nobyl, sa i en intervju i DN; ”Det 
jag gör från och med nu måste 
ha ett syfte. Stimulera till något 
slags tanke. Bära på en mening”. 
En insikt som kanske blir ännu 
mer uppenbar om man tidigare 
gjort saker som kanske inneburit 
motsatsen. 

J
ag hör en man på tv, 
minns inte vilket pro-
gram, men nån slags 
träningscoach som säger 
att han varje morgon 

försöker inleda dagen med något 
positivt, sätta tonen. Affirmatio-
ner, medvetet valda instruktioner 
till dig själv som hjälper dig att 
uppnå dina mål. Upprepningens 
kraft som påverkar dig positivt. 
Det låter klyschigt, men inom 
idrottsvärlden används det fram-
gångsrikt. En ny tanke skapas i 
ditt undermedvetna. Det är dina 
tankar som blir din verklighet. Jag 
ser på sportnyheterna. Duplantis 
världsrekord i stavhopp. Bara 
tjugo år gammal. Spolar tillbaka 
flera gånger och tittar igen, så 
vackert. Och på tal om förskjut-
ningar; inom sporten kan en 
millimeter eller millisekund vara 
avgörande. Blir rörd över att en 
gammal världsrekordsinnehavare 
ringer och gratulerar honom. 
Nästa inslag om någon som åkt 
fast för doping. Tänker på Ben 
Johnson. 1987. Skandalen, hans 
världsrekord i 100 meter löpning. 

M
in förra krö-
nika handlade om 
mörker. När man 
befinner sig i ett 
särskilt sinnes-

tillstånd är det lätt att stanna kvar 
där, om man tar del av det som 
bekräftar det man redan känner. 
Om alla ens vänner tycker samma 
sak, har samma åsikter och de 
enda nyheter man tar del av är de 
som handlar om ännu ett mord el-
ler väpnade konflikter eller döds-
fall av coronaviruset är det lätt att 
fastna i en fåra. Ibland måste man 
anstränga sig för att försöka ändra 
perspektiv. Och det kan räcka 
med att förflytta blicken en aning 
för att se allt i ett helt annat ljus. 
Förskjutning betyder ”rubbning 
ur läge, liten förflyttning”. 

Har lagt märke till att det blir 
alltmer populärt med exempelvis 
tv-serier som skildrar samma 
händelse ur många olika män-
niskors perspektiv. Tänker på 
författare och konstnärer som 
uppehåller sig vid samma teman 
ett helt liv, med små skillnader 
men ändå variation. En författare 
säger att allt han skrivit i botten 
handlar om hans dåliga relation 
till sin far. 

Han har skrivit tio romaner.

D
et är sista dagen på 
Filmfestivalen i Gö-
teborg. Jag ska med 
19.15-tåget till Kil. 
Längtar hem. Så var 

det inte förr. Då kändes det sorg-
ligt när festivalen var över. Nu 
lättnad. Då var jag uppe hela nät-
terna, somnade aldrig före fyra, 
såg minst fyra filmer om dagen 
och älskade att möta nya männ-
iskor och kollegor i branschen. 
Nu ligger jag redan i sängen med 
en kopp te och en bok i den lilla 
lägenhet jag hyrt på Airbnb senast 
halv tio varje kväll. Ingen alkohol, 
inga sena nätter, inga cigaretter.

Jag tycker fortfarande om att 
träffa människor som tur är, men 
har inte lika mycket plats i mitt 
huvud för nya. 

I väntan på tåget på kafé Fröken 
Olsson nära centralen möter jag 
upp en vän som alltid får mig på 
gott humör. Hon har ett inre ljus 
som lyser upp allt omkring sig 
och förmågan att alltid se saker 
positivt, även om hon själv varit 
allvarligt sjuk och har haft många 
sorger i sitt liv. Hon säger att hon 
börjat prenumerera på sajter 
som sprider goda nyheter, Good 
News.

Att hon börjar varje morgon 
med att läsa om något hoppfullt 
och att hon mår mycket bättre. 
Hon säger att man själv kan 
påverka så mycket mer än man 
tror hur man känner sig, vilken 
information man tar in som 
sätter sig i det undermedvetna. 
Hon säger att hon tagit en paus 
från tv-serier och filmer om död, 

VAR FJÄRDE LÖRDAG I HELGSara Broos
Hon vågar att komma nära med hjälp av kameran. Nu möter du henne en gång i månaden i NWT:s 
Helg. Filmaren Sara Broos hittar inspiration i Berlin men hjärtat och livet finns i Fryksdalen. 

Om förskjutningar
Tre dagar senare fast för doping. 
Förlorar sitt guld.

Från hyllad världsstjärna till 
hånad fuskare. På tre dagar. En 
rejäl förskjutning. 

V
arje dag innehåller 
också så många olika 
lager och färgskift-
ningar. Även i den 
gråaste himmel finns 

ofta stänk av färg, i det mörka 
stråk av ljus. Mitt i vintern då det 
borde ligga snö på marken och 
tjälen ligga djup sjunger istället 
fåglar och knoppar slår ut över 
gröna ängar. Trots att det är härligt 
med vår är det något som känns fel 
när den inträder i januari, särskilt 
om det är vi själva som rubbat na-
turens balans. Jag hade sett fram 
emot vintern, köpte säsongskort 
på Ski Sunne, hoppades på snö. 
Inte bara för min egen skull, utan 
även för Ski Sunnes. Men vintern 
bröt aldrig ut. 

Kanske kommer den i april. 
Kanske blir ingenting som det en 
gång varit. Och vi vänjer oss; vid 
att vintern känns som vår och 
isarna smälter. Vänjer oss vid oss 
själva, de vi blir eller inte blir. 
Jag möter någon som blivit en 
annan. Hans blick är död. Som att 
han inte lever längre. Någon som 
svek sina ideal. Jag möter någon 
som jag en gång inte alls tyckte 
om men som nu blivit min vän. 
Människor förändras. En gammal 
klasskompis säger till mig att hon 
uppfattade mig som distanserad 
och otillgänglig på högstadiet. 
Sanningen är att jag var väldigt 
osäker och blyg, hatade mig själv 
och var förälskad i en kille jag 
knappt vågade prata med. Så 
mycket handlar om våra egna pro-
jiceringar och om vi försöker att 
se bortom det uppenbara kanske 
en helt annan version av verklig-
heten träder fram.

Sara Broos
sara.broos@nwt.se


