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Handling
Filmen utspelar sig i norska Bergen och är berättelsen om
Thomas, Marianne och Terje - tre tonåringar som tappat
fotfästet i livet. Thomas är 14 år och skickas till ett ung-
domshem efter att hans mamma misshandlats av sin kille
Roger. Lillebror Daniel placeras i fosterhem och Thomas
får inte träffa honom. På hemmet möter han Marianne 16
år, som blivit utslängd från sitt tredje fosterhem på ett år
och Terje 13 år, vars mamma fallit över relingen på dan-
marksfärjan när familjen var på semester. Både Terje och
hans pappa är djupt traumatiserade av händelsen och
pappan skyller händelsen på sin son. 

Ungdomarna träffas på hemmet och upptäcker att de
delar samma drömmar om ett annat liv. De samlas i en
rivningskvart och pratar om framtiden. Terje vill samla
pengar för at få råd att åka till Danmark och söka reda på
sin mamma. Hennes kropp blev aldrig återfunnen och
Terje lever på hoppet att hon bara är försvunnen, inte
död. Thomas dröm är att få flytta hem igen med sin lille-
bror. Men mamman kan inte släppa taget om Roger, trots

att han fortsätter att misshandla henne. Marianne dröm-
mer om att få bo hos sin moster och hennes kille Thor-
stein men mostern vägrar. Thorstein går bakom ryggen på
mostern och träffar Marianne i smyg. Efterhand inleder
de ett sexuellt förhållande. När Thorstein sviker henne
bryter hon ihop och knivhugger honom. Efter dådet flyr
de tre ungdomarna och gömmer sig i en livbåt. Thomas
och Marianne somnar och när de vaknar är Terje försvun-
nen. Han har hoppat i havet för att återförenas med sin
mamma. Marianne hamnar i ungdomsfängelse och Tho-
mas träffar sin bror och berättar för honom att de inte ska
bo tillsammans men att de alltid kommer att vara bröder.  

Karaktärer
Karaktärerna utgör grundstommen för all dramatisk film.
Utan spännande och intresseväckande karaktärer får man
ingen historia. Manusförfattaren använder flera verktyg
för att forma och profilera sina karaktärer. En husregel är
att med ett enda ord försöka sammanfatta varje karaktär.
Då har man ett bra underlag för att på djupet lära känna
dem och deras drivkrafter. Till exempel: Frodo i "Sagan
om ringen" är modig, Sam är trofast och Gandalf är vis.
De är många andra saker också men dessa egenskaper är
deras grundton och de förändras inte särskilt mycket. 

I film finns många sätt att gestalta en karaktär. Några
verktyg som manusförfattaren har att jobba med är: 
- filmens handling och hur karaktären reagerar på den.

- dialog och det sätt som karaktärerna talar.

-  karaktärens reaktioner på, och relationer med andra.

- utseende och kläder.

- kroppsspråk.

- rekvisita.

- namn på karaktären. 

Vegas

Norska “Vegas” handlar om gemenskapens kraft där

tre ungdomar letar efter mening med livet och ett fot-

fäste i tillvaron när kärleken tidigare varit en bristvara i

deras liv. Trots det mörka anslaget och allvaret är det

en film där även humorn finns med på ett hörn.

Filmhandledningen är framtagen i ett samarbete med

Svenska kyrkan och studieförbundet Sensus.

Rekommenderad från åk 9
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med sin mamma och pappa. Man anar dock att det är ett
hem fattigt på känslor, närhet och ömhet. Thomas kom-
mer från ett kaotiskt missbrukarhem där mamman inte
klarar av att hålla ihop familjen. Marianne har inget eget
hem överhuvudtaget och ingen familj utom mostern som
inte orkar med henne. Där finns också ungdomshemmet
och den sympatiske föreståndaren liksom Mariannes
prydliga fosterfamilj och Daniels fosterföräldrar. Terje,
Marianne och Thomas har alla förlorat sina hem och
familjer av olika skäl. För att överleva tar de hjälp av
varandra. De bildar en egen familj, visserligen tillfällig
och bräcklig, men som ändå hjälper dem att hantera sina
liv. De ordnar till och med en liten lya för sig, i rivnings-
kvarten, där de får vara i fred för omvärlden. Också sce-
nerna när de tre är på taket eller när de knaprar piller i
hamnen visar på deras gemenskap och "vi-mot-resten-av-
världen"-känsla. 

• I scenen i akvariet när Terje står och betraktar fiskarna
håller Marianne en monolog som på ett symboliskt plan
handlar om familjen. Hon menar att alla kan höra ihop,
man kan inte veta vem som är släkt med vem. Precis som
fiskarna simmar vi omkring i ett hav av gemenskap. Vad
står egentligen begreppet familj för? Har det med blods-
band att göra, eller kan vem som helst som lever tillsam-
mans utgöra en familj?

• Alla behöver en familj, men familjen kan också vara en
farlig plats. Det vet Thomas, Marianne och Terje. Är famil-
jen alltid det bästa för ett barn? Var går gränsen för att
hålla ihop en familj? 

• Fundera lite på hur Jesus familj såg ut. Var den vad vi i
dag skulle kalla en typisk kärnfamilj bara för att den
bestod av mamma, pappa och barn? Hur ser din familj ut?
Vilka erfarenheter har du av familjekonstellationer? Läs i
Bibeln, Lukas 11:27-28 och fundera på hur man kan tolka
Jesu ord i det här sammanhanget.

• En tolkning av "Vegas" är att filmen handlar om att hitta
hem. Terje, Thomas och Marianne hittar på sätt och vis
"hem" i filmen. Fundera över hur. 
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• Försök att hitta ett enda ord som beskriver Terje, Tho-
mas respektive Marianne. Vilka är Thomas, Mariannes
och Terjes styrkor respektive svagheter? 

• Utgå från “verktygen” ovan och beskriv valfri karaktär
ur filmen utifrån dem. 

Vi är i allmänhet snabba på att kategorisera personer vi
möter. Först ser vi det yttre; kläder, hållning, rörelse-
mönster och så vidare. Men det vi inte ser - den osynliga
ryggsäck av erfarenheter vi alla bär på - finns också med i
mötet och påverkar det. 

• Tänk dig att du träffat Marianne, Terje eller Thomas i
verkligheten utan att veta något om dem. Hur hade du
uppfattat och bemött dem?  Hade du gillat dem? Vem av
dem hade du närmat dig först? Varför? Diskutera.

• Vi får inte veta så mycket om Mariannes, Thomas och
Terjes föräldrar mer än att de gör val som får deras barn
att känna sig svikna. Hur tror du att föräldrarnas rygg-
säckar ser ut? Diskutera och fantisera.

• Varför har vi ett sånt behov av att placera in människor i
fack? Vad finns det för fördelar med det och vilka faror?
Diskutera.

• Hur skulle Terjes, Thomas och Mariannes presentatio-
ner på Facebook kunna se ut? 

• Hitta på en egen karaktär som du skulle vilja göra en
berättelse på film om. Ge din figur ett namn, en syssel-
sättning, en familj, vänner med mera och fundera över
allt från vilken älsklingsfärg han eller hon har till hur
karaktären pratar. Ju mer du vet om karaktären, även
sånt som aldrig kommer att märkas i filmen, desto mer
trovärdig kommer din (fiktiva) filmberättelse att kännas.

• Hur skulle en karaktärsbeskrivning av Jesus kunna se
ut?    

Hem och familj
"Vegas" skildrar flera olika hem och familjer. Där finns
Terjes exklusiva villa där han levt i materiellt välstånd
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Skuld och ansvar
I "Vegas" skildras flera vuxna som inte klarat av att ta
ansvar. Man kan fråga sig vem som har störst skuld. Terjes
pappa som ger sin 13-årige son skulden för mammans
död? Mariannes mamma som vi aldrig ens får möta? Tho-
mas mamma som väljer bort båda sina barn? Thorstein
som inte kan hålla sig ifrån Marianne? Samtidigt vet vi
inte mycket om de vuxnas historia. De kanske bär på
tunga ryggsäckar, kanske blev de själva svikna som barn. 

• Fundera över de vuxna karaktärerna i "Vegas" och var-
för de gör som de gör. Går det att förstå deras handlingar? 
Scenen i hamnen, när de berusar sig på Terjes pappas me-
dicin är central i filmen. Där befäster de tre sin gemen-
skap. Som många andra unga gör de det med hjälp av be-
rusning och droger. Sättet Marianne delar ut tabletterna
kan associeras med en nattvardsutdelning. Det är som ett
heligt ögonblick och en stund av stark gemenskap. Vad
kan regissörens motiv till "nattvardsassociationen" vara?

• Tabletterna ses som medicin när de står i Terjes pappas
badrumsskåp men blir en drog när ungdomarna tar dem i
hamnen. Syftet med att ta dem är troligen detsamma
både för pappan och för ungdomarna, de vill döva sin
smärta. Diskutera varför det i samhällets ögon är okej att
vuxna tar ångestdämpande medicin i en krissituation
medan ungas "självmedicinering" med hjälp av alkohol
och droger anses vara förkastlig och ett stort problem. 

Barn tar lätt på sig skuld även för sådant de själva inte rår
för. Thomas är medveten om det och är noga med att
påpeka för sin lillebror att inget av det som händer är
hans fel, att han inte gjort något galet. Nog skulle Terje ha
behövt höra samma sak från sin far!

• Vad är det för skillnad på skam och skuld? Var det
skuldkänslor som drev Terje att ta sitt liv, eller var det
längtan efter att återförenas med sin mamma?

Terje, Thomas och Marianne försöker bryta sina familje-

mönster. Thomas historia gestaltar det allra tydligast
eftersom han gör allt för att Daniel ska få det bättre. Han
tar ett stort ansvar, mycket större än han som 14-åring
borde ta. Men vid ett tillfälle exploderar han och låter all
sin frustration gå ut över mamman. Han slår på en som
redan är slagen. Marianne exploderar också och hon
hamnar i fängelse för överfallet på Thorstein.

• Diskutera hur det känns att se scenerna när Thomas slår
sin mamma och Marianne knivhugger Thorstein. Vad är
det som utlöser våldsamheterna? Kan man förstå och
kanske till och med försvara våld ibland?

• Ta en vanlig dagstidning eller läs en tidning på nätet.
Plocka ut en artikel eller notis som handlar om en ung
person som begått ett våldsbrott. Reflektera en stund över
din spontana reaktion på det du läser och beskriv hur du
tänker dig förövaren. Försök därefter föreställa dig att det
är Marianne eller Thomas som begått brottet. Det är ju
personer som du via filmen "känner" och vet något om.
Blir det någon skillnad på hur du ser på brottet och förö-
varen?

• Marianne får sona sitt brott i fängelse. Är det enbart ett
misslyckande att hon hamnar där? Hur visas i filmen att
fängelsevistelsen kanske kan bli en ny och bättre start i
livet för Marianne?

Ansvar förutsätter någon form av frihet. Om man inte har
något val kan man inte utkräva ansvar. Men i de allra
flesta fall har man faktiskt ett val. Vi är födda med en fri
vilja. Vuxna har fler val än barn och unga. Rättigheter och
ansvar förändras med åldern. I "Vegas" finns flera vuxna
som gör fel val; Terjes pappa som inte kan hantera sin
sorg, Thorstein som släcker Mariannes enda hopp, mam-
man som väljer bort sina barn. Här finns också goda eller
i alla fall bättre vuxna. Föreståndaren är det tydligaste
exemplet. Han är en realistisk ledare och coach som gör
vad han kan med mycket empati, erfarenhet och insikt. 
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• Hitta nyckelscener som beskriver föräldrarnas och
Thorsteins svek. Hitta scener som beskriver hur förestån-
daren hjälper Terje, Marianne och Thomas.

• Finns det fler goda vuxna i filmen? Hur ska en bra
vuxen vara?

• På ett symboliskt plan kan man se kyrkan som den gode
föräldern. Alla ska kunna ta del av verksamheten och få
höra evangeliets budskap. Hur ska kyrkan vara för att du
som är ung ska vilja gå dit?

Läser man FN:s Barnkonvention inser man att det inte
bara är i fattiga länder i tredje världen som man bryter
mot den, det händer även hos oss. I artikel 3 står till exem-
pel att barnens bästa alltid ska komma i främsta rummet
och i artikel 34 att barn har rätt att skyddas mot alla for-
mer av sexuella övergrepp. 

• Läs igenom Barnkonventionen (den finns bland annat
på Rädda Barnens hemsida, www.rb.se) och se om ni kan
hitta exempel på hur myndigheter och samhället i stort
bryter mot artiklarna så som det tar sig uttryck i filmen. 

Att släppa taget
Marianne, Thomas och Terje försöker hitta vägar att över-
leva i en hård värld. De har alla olika strategier. Terje ser
att pappan bryr sig mer om katten än om honom, alltså
försöker han bete sig som en katt. Thomas tar på sig en
papparoll för sin lillebror trots att han själv bara är 14 år
och Marianne visar upp en stenhård yta och vägrar låta
någon sätta sig på henne.

Strategierna är inte särskilt lyckosamma och de måste
alla släppa taget för att komma vidare. Thomas ger upp
kampen om sin lillebror eftersom han inser att Daniel får
det bättre i fosterfamiljen. Marianne släpper taget om
Thomas och om sin kaxiga attityd. Lägg märke till att hon
är helt osminkad när Thomas besöker henne i fängelset.
Terje däremot, han offrar sitt liv. Ser man tillbaka på fil-
mens handling så har hans handling planterats vid två till-
fällen. Först när han står på taket och de andra tror att
han ska hoppas. Sen när hans faller från containern.
Tredje gången är det på allvar.

• Hur kan man tolka Terjes självmord? Varför begår han
det?

I Gamla testamentet (1 Mos 22) berättas att Gud befaller
Abraham att offra sin ende son, Isak. De vandrar tillsam-
mans till offerplatsen, Isak bär veden till elden och han
protesterar inte när fadern binder honom på altaret.
Berättelsen ger ett exempel på hur lojala barn kan vara
mot sina föräldrar, även när föräldrarna gör obegripliga
eller destruktiva saker.

• Vad betyder det att offra sig? Är det alltid bra eller alltid
dåligt att göra det? Ge exempel.

Drömmar och hopp
Att ha drömmar är att ha drivkraft. Utan drömmar har vi
inget att sträva mot, inga mål i livet. Terje, Marianne och
Thomas bär alla på drömmar. 

• Diskutera hur karaktärernas drömmar påverkar hand-
lingen i filmen. Till exempel hur Terjes dröm att hitta sin
mamma gör att de hamnar i livbåten och ut på havet och
att Terje slutligen tar sitt liv.

• Terje är svårare att karaktärisera än de andra två ungdo-
marna, han är som en skuggestalt mellan liv och död, mel-
lan sömn och vakenhet. Fundera djupare kring karaktären
Terje. Vem är han egentligen? Hur hade hans liv blivit om
han inte försvunnit i havet?

• Varför ljuger Thomas för Marianne och säger att det
kom massor av folk till Terjes begravning?

• Fantisera om hur det kommer att gå för Thomas och
Marianne? Vad blir det av dem?

• Hur känner du dig när filmen är slut? Finns det något
hopp eller är det bara svart?

"Vegas" av norrmannen Gunnar Vikene vann kyrkans pris

vid BUFF, Barn- och ungdomsfilmfestivalen, i Malmö 2010.

Juryn motivering löd:

"Filmen får priset för att den med stor respekt skildrar tre

unga människor märkta av livet. I en historia lika komplex

som livet självt visar filmen att gemenskap är möjlig fast

kärleken verkar långt borta. Den väjer varken för allvar eller

för humor. En orädd smocka i magen och en lång omfam-

ning full av värme."

Norge 2009

Producent: Tanya Nanette Badendyck , Silje Hopland Eik  & Maria 

Ekerhovd 

Manus: Gunnar Vikene & Torun Lian

Regi: Gunnar Vikene

Foto: Marek Septimus Wieser 

Scenografi: Lise Christensen 

Klipp: Jon Endre Mørk 

I rollerna

Marianne - Karoline Stemre 

Thomas - Jörgen Hausberg Nilsen

Terje - Sindre Kvalvåg Jacobsen

Thorstein - Anders Baasmo Christiansen

Reidar - Helge Jordal

Tekniska uppgifter

Längd: 110 min

Format: Vidfilm 1,85:1

Ljud: Dolby

Censur: från 11 år

Svensk premiär: 29 oktober 2010

Distribution

Folkets Bio/Scanbox Filmlager, Hjalmar Gullbergsgatan 1, 211 49

Malmö. Tel 040-12 08 82. Info: Folkets Bio, Box 17099, 104 62

Stockholm Tel 08-545 275 20, fax 08-545 275 27 epost info@folkets-

bio.se. www.folketsbio.se 

Redaktion

Andreas Hoffsten, Film i hela landet, Svenska Filminstitutet,

november 2010

Produktionsuppgifter


