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Filmens handlning
Bilden är svart när vi hör Jojos och hans pappas röster:
”Först är ingenting. Ingenting alls. Allt är svart. Och sen –
pang!”. 
Jojo står och diskar när pappan på väg ut ropar: ”Jag

vinner!”. Jojo rusar efter och hinner precis fram till via-
dukten över motorvägen innan pappans bil passerar

under den. Han vrålar och filmens titel uppenbaras mel-
lan hans armar som sträcks ut som vingar. 
Jojo drar runt ensam i grönområdet nära sitt hus. Plöts-

ligt upptäcker han en kajunge under ett träd. Han lägger
den innanför tröjan för att kunna klättra upp och lägga
tillbaka den i boet, men misslyckas och tar i stället med
sig kajan hem.
Hemma i det stökiga köket försöker Jojo mata kajan

med potatismos och visar den fotografier av sin familj.
Innan de går och lägger sig spelar han sin mammas
sånger för den på stereon. 
På morgonen kryper Jojo ned i pappans säng. Pappan

vaknar och kör ut honom. Jojo ringer sin mamma och vi
hör honom berätta om hur bra allting är. Jojo och hans
pappa ser ett naturprogram om alligatorer tillsammans.
De börjar låtsasslåss och när pappan säger att Jojo slåss
som en flicka slår Jojo hårdare. Till svar får han en hård
örfil. I nästa scen ser vi Jojo spela vattenrugby i en sim-
bassäng. Han hamnar i bråk med en lagkamrat och de blir
utskällda av tränaren. 
Hemma är pappan försjunken under bilens motorhuv.

Jojo berättar att en kille i klassen hittat en kaja och frågar
om pappan hade låtit honom behålla den. Pappan svarar

Kauwboy

En dag hittar 10-årige Jojo en kajunge som ramlat ur
sitt bo. Han tar med den hem och gömmer den för
pappa som ofta får vredesutbrott. Jojos mamma är
enligt sonen på turné i USA och han ringer henne
ibland i hemlighet. Men är det verkligen någon på
andra sidan luren? Nederländska Kauwboy är en film
om sorgbearbetning och otillräckliga föräldrar – men
också om vänskap, kärlek och försoning.
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Jojo träffar Yenthe och ger henne en ring genom att pla-
cera den i kajans näbb. Yenthe avslöjar att hon vet att
Jojos mamma är död. Jojo ger henne en örfil som hon
returnerar. Vi hör honom återigen ringa sin mamma, men
den här gången hör vi också andra ändens kopplingston. 
Jojo går till Yenthes veranda och iakttar henne och hen-

nes mamma genom fönstret. Han ställer sig under kajans
träd och skriker. Dagen därpå bakar han en paj tillsam-
mans med kajan. När pappan kommer hem sjunger han
”Happy birthday to you” om och om igen. Pappan ber
honom sluta, får syn på kajan och jagar ut den ur huset. 
På kvällen bryter sig Jojo in i en byggbarack. En strål-

kastare närmar sig utanför och Jojo hukar under fönstret.
Vi hör pappans sökande röst ropa på honom. När Jojo läg-
ger sig att sova ser vi ett par manshänder stoppa om
honom och stryka honom över håret. 
Morgonen därpå cyklar Jojo runt och letar efter kajan.

Den kommer flygande och Jojo jublar. Plötsligt hörs en
duns – Jojo har kört på kajan med cykeln och den är död.
I nästa scen står han på akvedukten över motorvägen
medan en kajflock gör abstrakta mönster i skyn. I hän-
derna håller han en stor sten som han höjer över huvudet.
I bakgrunden närmar sig pappans bil. I nästa scen ser vi
pappan springa ikapp honom innan han omfamnar
honom och ber om förlåtelse. 
Pappan spelar mammans sång medan de tillsammans

förbereder kajans begravning. Yenthe kommer med blom-
mor. Musiken ackompanjerar bilderna av deras ryggar när
de lämnar graven tillsammans. Eftertexterna börjar rulla
till bilder där Jojo och hans pappa skrattande buskör med
bilen.
Duken blir åter svart och vi hör Yenthes röst: ”Först är

det ingenting. Ingenting alls”. ”Och sen,” fyller Jojo i, ”en
flamma, en jättestor flamma.” Han håller upp en
tändsticka och de lutar ansiktena mot varandra. Just
innan deras munnar möts slocknar stickan. Jojos ”aj” är
det sista vi hör. 

Form och färg, närvaro och frånvaro
Utmärkande i Kauwboy är det formmedvetna fotot. Kame-
ran ligger hela tiden nära Jojo och följer hans rörelser.
När han exempelvis borstar tänderna första kvällen efter
att han har hittat kajan tappar han en droppe tandkräm
på sin bara mage. Kameran fångar genast upp den i en
tillsynes spontan rörelse. 
När han och kajan sedan går och lägger sig tillsammans

är bilden hela tiden nära deras ansikten. Kajan vilar med
huvudet på Jojos kudde och morgonen därpå sover den
med sin kind mot Jojos. 
Här finns en intimitet och närhet som skiljer sig mot bil-

derna av Jojos pappa. Jojo är hela tiden i fokus medan
hans pappa antingen har ryggen vänd mot oss eller huvu-
det avklippt av bildsnittet. Hans blick är dessutom stän-
digt vänd ifrån Jojo, om han så mekar med sin bil eller tit-
tar på tv. 

• Det är tydligt att Jojos pappa ofta är arg och att han har
svårt att kontrollera sin ilska. Kan man förstå varför pap-
pan är så arg? 

• Vi får aldrig reda på vad Jojos pappa heter. Hur tror ni
att det kommer sig? 
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att djur och växter ska hållas utomhus. 
Jojo hyllas av sina lagkamrater efter att hans insats

kammat hem vattenrugbysegern. Stämningen är uppslup-
pen, men hemma är pappan på dåligt humör. Han lagar
mat och skickar upp Jojo på sitt rum. Jojo och kajan lyss-
nar till det irriterade slamret från köket. När de kommer
ned igen är maten uthälld på golvet. Jojo städar upp och
matar kajan med spaghetti. Han ringer till sin mamma
och berättar om pappans jättegoda mat. 
Jojo trixar med tändstickor och bränner sig. Hans lag-

kamrat Yenthe ansluter sig och upprepar tricket utan
ansträngning. Tillsammans eldar de i skogen innan de går
hem till Jojo och ser på den sovande pappna. När Yenthe
frågar var hans mamma är svarar Jojo att hon är på turné. 
Pappan hittar kajan och tvingar Jojo att taden  tillbaka

till boet. Jojo går och lägger sig, men stiger upp mitt i nat-
ten för att leta reda på kajan. Han hittar den kurande i
gräset under sitt träd. Hemma igen placerar han den i sin
mammas studio dit pappan aldrig går.
Pappan skjuter prick på ölburkar med en luftpistol och

låter också Jojo prova. Stämningen mellan dem är fin tills
Jojo föreslår att de ska baka en paj till mammans
förestående födelsedag och pappan vägrar. Dagen efter
kör Jojo igång tvättmaskinen innan han går och leker med
kajan. Han avbryts av pappans vrål. Tvätten har havererat
och vatten runnit ut på golvet. Pappan skäller ut Jojo och
ger honom en hård örfil. 
I nästa scen ser vi Jojo i simbassängen med en stor blå-

tira. Efter träningen slår han ilsket gång på gång igen
skåpdörren och vägrar sluta när tränaren ber honom.
Pappan kallas in och efter mötet försöker han, utan att
riktigt lyckas, be om ursäkt. I nästa scen ser vi Jojo kasta
upp kajan i luften och den flyger.
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• Tycker ni att det finns någon skillnad mellan pappans
närvaro i filmens början och i dess slut?

Även om pappan har dåligt humör och beter sig illa mot
Jojo finns det också en närhet mellan dem. Tillsammans
har de till exempel små ritualer. Filmen inleds med deras
version av skapelseberättelsen där en tändsticka tänds för
att lika snabbt blåsas ut.

• Vad betyder berättelsen med tändstickan för er? Har ni
några särskilda ritualer i er familj? Har ni till exempel fre-
dagsmys hemma? Varför har man ritualer?

• Kan ni komma och tänka på fler scener där Jojo och
hans pappa är glada tillsammans?

Filmens foto inkluderar också färgerna. Kanske tänkte ni
på att den hade en simbassängsblå nyans som gav ett lite
urvattnat, nästan blaskigt, intryck? Flera scener utspelas
också just i en simbassäng.

• Fundera över färgerna i filmen. Jämför dem med hur de
brukar se ut i andra filmer. Hur såg det till exempel ut i
den film ni såg senast på bio? Om man vill skulle man
kunna beskriva det som att filmen ser lite ”enkel” ut. Vad
kan menas med det? Kan det finnas någon poäng med att
ge det intrycket eller handlar det bara om att filmen inte
fick kosta så mycket pengar som till exempel en Holly-
woodfilm?  

I en scen där Jojo smugit in och lagt sig bredvid sin
sovande pappa fryser den rörliga bilden plötsligt till still-
bild. Tillsammans bildar stillbilderna ett slags kollage.
Även här uppstår ett slags närhet mellan dem, även om

pappan faktiskt sover. Det är som att bilderna skildrar en
drömvärld som avbryts abrupt av att pappan vaknar och
kör ut Jojo.   

• Hur upplever ni den här scenen mellan Jojo och hans
pappa? Kan ni komma på några andra exempel ur filmen
där stillbilder används på liknande sätt? 

Även om Jojos mamma är död är hennes närvaro i filmen
stark. Det första Jojo gör när han har tagit hem kajan till
sig är att visa den fotografier av sin familj och i första
hand mamman. När kajan flyttar in i mammans studio är
det som att de kliver in i ett tempel till hennes ära. Här är
bilderna av henne ännu fler och hon är också närvarande
i form av sin musik. 

• Jojo lyssnar ständigt på sin mammas musik, talar med
henne i telefon och ser på fotografier av henne. Genom
olika medier kan han låtsas att hon fortfarande lever. När
insåg ni själva att Jojos mamma egentligen var död? Vad
tycker ni om Jojos sätt att förhålla sig till att hans mamma
inte längre finns? Vad är det som gör att han börjar förstå
att hon är borta på riktigt?

Symbolik i djur och natur
Att Jojo är ensam ofta förstår vi när vi ser honom ströva
runt på egen hand i grönområdena där han bor. Så fort
pappan åkt till jobbet beger han sig ut och det är också
därför han hittar den lilla kajan. Till skillnad mot sin
pappa, som bara ser naturprogram på tv, tycker Jojo om
djur och natur. Pappans tv-program domineras av hotfulla
rovdjur som alligatorer och hajar och han upprepar gärna
att djur och växter ska vara ute. På samma sätt blir det
tydligt att han stänger ute sorgen efter Jojos mamma. 
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För Jojo blir kajan en ersättare för mamman och någon
som han kan ge sin kärlek. Det är också genom kajan han
kommer närmare Yenthe som blir en vän och förälskelse.
Det är också först när kajan dör som pappan vaknar upp
ur sitt drömlika tillstånd och faktiskt ser sin egen och
Jojos sorg. 

• Hur kändes det när kajan dog? Kunde ni känna på er att
något hemskt skulle hända eller kom det som en chock? 

• Hur kan det komma sig att man tycker att det är sorgli-
gare med djur som dör än när dussintals människor får
sätta livet till i andra typer av filmer? Kan ni komma på
andra filmer eller böcker som handlar om djur som dör? 

• Har ni själva djur hemma? Har ni erfarenhet av djur som
har dött? Berätta!

Att barn som får råda över sig själva är något ni kanske
själva känner igen från andra berättelser. I Astrid Lind-
grens böcker finns det gott om ensamma barn. Lillebror i
Karlsson på taket och Pippi Långstrump är två exempel.

• Kan ni komma att tänka på andra filmer eller böcker
som handlar om att vara barn och ensam? Är det någon
som ni tycker särskilt mycket om?

• Är ni själva ensamma ibland? Hur brukar det kännas?

Vad är roligt och vad är tråkigt med att vara själv? Vad
brukar ni göra då? Skulle ni vilja ha mer tid för er själva –
eller mindre?

Musikens roll i berättelsen
Förutom via de många fotografierna är Jojos mamma
framför allt närvarande genom sin musik. Därmed får hon
också ett slags liv i filmen. 
Jojos pappa verkar ha tappat förmågan att spela gitarr

efter mammans död. Först efter kajans död och förso-
ningen med Jojo kan han också spela igen. Musiken blir
en länk, både mellan filmens personer och mellan liv och
död. 

• Musik kan vara ett sätt för människor att prata med
varandra utan ord. När kan det kännas skönt att uttrycka
sig via musik i stället för prat? Finns det känslor som pas-
sar särskilt bra att visa genom en viss musik?

•Musik spelar ofta en betydande roll i filmer. Tycker ni om
musiken i Kauwboy? Får den er att bli glada eller upplever
ni den som en del av filmens sorgliga tema? 

• Brukar ni tänka på musiken i filmer? Har ni sett någon
film nyligen där musiken utmärkt sig särskilt? Vissa filmer,
som till exempel Stjärnornas krig, har musik som är näs-
tan lika känd som filmen i sig. Hur tror ni att det kan
komma sig? 
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Tips på fördjupning
• Kauwboy är inspirerad av Kes – falken, den brittiske
regissören Ken Loachs klassiker från 1969. Den handlar
om en ensam och fattig pojke med stora problem både
hemma och i skolan. Han hittar en falk och utvecklas själv
i takt med att han lyckas tämja och komma närmare sin
fågel. Liksom i Kauwboy stjäl pojken en bok för att lära sig
mer om falken och i båda filmerna dör fåglarna i slutet.

• I Fredrik Edfeldts film Flickan (2009) finns ett tydligt
motiv kring barns ensamhet där känslan av övergivenhet
går hand i hand med utveckling och självständighet. 

• Även Lasse Hallströms Mitt liv som hund (1985) handlar
om en pojkes strategier för att klara av sin mammas och
sin hunds död.

• Husdjur som dör är vanligt förekommande på film och i
böcker. Barnkanalens dokumentära tv-serie Snoffe, Döden

& Jag (2013) handlar om barns tankar kring deras hus-
djurs sjukdom och död. 

• Ulf Nilssons och Anna-Clara Tidholms klassiska bilderbok
Adjö, herr Muffin handlar om ett marsvin som dör. 
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