Frozen River

Ray och Lila är två mödrar som förenas genom sin
dröm om ett bättre liv för deras respektive barn. En
dröm som driver dem till att smuggla illegala invandrare in i USA. En välspelad och stark socialrealistisk
skildring från ett USA vi sällan ser på film. En berättelse om kraften i att offra sig för andra och som ställer
frågan vad ett liv egentligen är värt.

Rekommenderad för gymnasiet
EN FILMHANDLEDNING AV
PER ERICSSON

Handling
"Frozen River" handlar om ett möte mellan två pressade
och fattiga kvinnor, Ray och Lila. Ray är en vit tvåbarnsmor som bor i en "trailer", en stor husbil. Hennes spelmissbrukare till man har försvunnit med familjens sparpengar. Pengar som skulle användas till slutbetalning för
ett nytt hus. Lila är en indiankvinna som lever ensam i en
liten husvagn efter det att hennes man dött och hennes
barn omhändertagits av svärmodern.
Kvinnorna möts när Ray upptäcker att Lila kör omkring
i hennes mans bil. Lila säger att hon hittade bilen övergiven och hon ger inte tillbaka nycklarna förrän Ray hotar
henne med pistol. Då kommer Lila med ett förslag. Hon
säger att hon kan sälja bilen med bra vinst. Bilens auto-

matiska baklucka gör den intressant för smugglare. De
sätter sig och åker tillsammans genom indianreservatet,
över en frusen flod, in i den kanadensiska delen av reservatet. Där visar det sig att Lila lurat Ray. Hon är inte alls
intresserad av att sälja bilen utan av att själv smuggla illegala invandrare över gränsen in i USA. Lila övermannar
Ray, tar hennes pistol och tvingar henne att öppna bakluckan åt två asiatiska immigranter som kryper ner och
gömmer sig. Under pistolhot kör Ray de illegala invandrarna till en speciell mötesplats i USA. Först därefter
lyckas Ray överrumpla Lila och ta tillbaka pistolen och
Lila hoppar ur bilen och flyr genom skogen.
Lila försöker köpa en egen "smuggelbil" men bilhandlaren säger nej. Han har fått order från indianreservatets
ledning att inte sälja en bil som passar för smuggling till
Lila eftersom hennes man var smugglare och drunknade i
floden.
Ray har andra problem. Om hon inte lyckas göra sin
slutbetalning på det nya huset innan jul kommer hon att
förlora huset och depositionen. Hon försöker få jobba heltid i den lågprisbutik där hon arbetar, men det går inte. I
desperation söker hon upp Lila igen och tillsammans ger
de sig iväg på flera smugglarrundor. På en runda, dagen
innan julafton, upptäcker Ray att invandrarna är pakistanier, inte kineser som tidigare, och hon blir misstänksam.
Hon fruktar terrordåd och hon slänger pakistaniernas
bagage i snön av rädsla för att den innehåller sprängmedel.
När Ray och Lila släpper av pakistanierna frågar de
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hysteriskt efter sin väska. Deras barn låg i väskan. Ray
och Lila åker tillbaka. De hittar barnet men i den kalla
kylan verkar det som om barnet har dött. De tar barnet
med sig in i bilen, sätter på värmen och en motvillig Lila
håller barnet mot bröstet. När de är på väg tillbaka, ut ur
reservatet, blir de stoppade av polisen som alltid håller ett
öga på bilarna som kör fram och tillbaka över reservatgränsen. Polisen ber Ray att stiga ur bilen och han frågar
vem hennes vän är. Hon säger att det är en kvinna som
hjälper henne att ta hand om sina barn. När de åter sätter
sig i bilen märker de att barnet faktiskt rör på sig. Barnet
lever och Ray och Lila återlämnar det till föräldrarna som
gråter av lycka.
Efter jul söker Ray upp Lila igen och säger att hon bara
behöver göra en ny resa för att ha råd med sitt hus. Lila
säger att hon har slutat smuggla. Hon har fått ett riktigt
jobb. Trots det går Lila med på att följa med Ray och de
åker på en sista smugglarrunda. Tyvärr har deras vanliga
kontakt ingen körning utan han hänvisar dem att söka
upp en ny kontakt längre in i Kanada. När de kommer dit
visar det sig att det är en person som försöker lura Ray
och Lila. När de ska köra iväg med sin "last" skjuter han
mot Ray och träffar henne lätt. De blir dessutom jagade
av polisen som följer efter dem in på reservatet. När de
kommer till floden ser de att isen ser tunn ut. I desperation kör de vidare. De fastnar i isen och fortsätter till fots.
De räddas av Lilas indiankompis. De skyddas för stunden
av indianrådet som inte släpper in polisen på reservatet
men polisen vill statuera exempel och kräver att indianpolisen lämnar över de illegala invandrarna och den vita
kvinnliga smugglaren. En representant för indianrådet
berättar för Lila och Ray vad det är som gäller. Ray säger
att hon måste fly. Hennes barn har ingen utan henne. Lila
säger att det är ok. Bernie frågar om Lila verkligen vill
offra allt, för om Ray sticker så har inte Lila något val, hon
måste offras. Polisen kräver att någon hålls ansvarig och
det innebär att Lila kommer att slängas ut från reservatet
och förlora sin son för alltid. Ray ber om ursäkt och
springer iväg med pengarna hon behöver till huset men
ångrar sig och vänder tillbaka. Hon säger till Lila att det
är bättre att hon överlämnar sig. Hon är vit, utan tidigare

straff. Det enda hon ber om är att Lila tar hand om hennes
barn och ser till att göra slutbetalningen på hennes hus.
Filmen slutar med att Troy och barnen gungar, Lila tittar
på och huset är på väg att levereras.

USA och reservaten
Indianreservat inrättades 1851 av president Ulysses S.
Grant. Stridigheter mellan nybyggare och urbefolkning
gjorde att USA:s regering ritade ut speciella landområden
där indianer fick bo, eller tvingades bo. Det blev ingen
lyckad satsning. Stridigheterna mellan indianer och vita
bara ökade och blommade på sin håll ut till fullskaliga
krig. Det mest kända av alla slag mellan amerikanska
armén och indianer, slaget vid Little Big Horn, handlade
exempelvis om att den amerikanska regeringen ville lägga
beslag på mineralfyndigheter i det område som redan tilldelats Sioux och Cheyenne-indianer. 1934 kom en ny lag
som återförde en del mark och makt tillbaka till indianerna.
Det finns idag lite drygt 300 reservat spridda över USA,
de flesta i landets västra delar. Landets största reservat är
Navajo Nation som ligger där Utah, Arizona och New
Mexico möts och är ungefär lika stort som Litauen eller
1,5 gånger Danmark. Lila i filmen bor i Mohawk Nation
som sträcker sig från norra New York State och in i
Kanada.
Precis som i "Frozen River" har reservaten ett eget självstyre med egna lagar och egen polis. Exakt hur det ser ut
skiljer sig från reservat till reservat. Och precis som i filmen är det många reservat som bedriver spelverksamhet
eftersom de har haft möjlighet att godkänna lokala lagar.
Dessa turistattraktioner har utvecklats till att bli den absolut viktigaste inkomstkällan för många reservat. Många
reservat kämpar annars mot fattigdom.
• Undersök mer kring behandling av urbefolkning i USA
och i andra länder. I Australien var det inte alls länge
sedan som premiärministern bad om ursäkt för hur staten
har behandlat aboriginerna genom historien. Hur är situationen i Sverige, hur ser det till exempel ut i Norden med
samernas rättigheter?
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• I slutet av filmen ser vi hur Troy tvingas möta damen
han lurade på kreditkortsnumret. Det är Tribal Police,
indianpolisen, som vill att han ska be om ursäkt och inte
göra det igen. Ett lite annorlunda sätt att hantera ett lagövergrepp. Vad tycker ni om det?

Ekonomisk desperation
Enligt amerikanska regeringens undersökningar är cirka
10-12 % av den amerikanska befolkningen fattiga. Det
innebär omkring 35 miljoner amerikaner. Samtidigt
handlar det naturligtvis om vilken definition man väljer
att sätta på fattigdom.
Ray och hennes barn i "Frozen River" är ganska typiska
för de som klassas som fattiga i USA. Det är ensamstående
föräldrar som har visst arbete, eget hem, bil, tv och mobiltelefon men där marginalerna är små och de stundtals
lever kritiskt nära gränsen för ett existensminimum.

kanska). Ingen har vunnit.
Än ovanligare är att "Frozen River" också är producerad, klippt och fotad av kvinnor. Speciellt filmfotograferandet är ett utpräglat manligt yrke. Det märker vi även i
Sverige.
I Sverige är statistiken visserligen lite bättre än i USA. I
Sverige är cirka en fjärdedel av alla filmer regisserade av
kvinnor. Svenska Filminstitutet har ett mål om att inget av
könen ska ha en lägre representation än 40 procent bland
de regissörer, producenter och manusförfattare som Filminstitutet delar ut pengar till. Det har hittills endast uppnåtts bland manus.
• Vad tror ni det beror på? Att så få kvinnor gör, eller får
göra, film? Och vad tror ni det gör för skillnad på den färdiga filmen?

Filmens stil och berättande
• Hur ser det ut i jämförelse i Sverige? Vad innebär det att
var fattig i Sverige?
• Vad finns det för tecken i "Frozen River" på att huvudkaraktärerna är fattiga?
Ray har ändå lyckats spara ihop tillräckligt med pengar
för att köpa ett nytt hus. Det är visserligen ett så kallat
"mobile home", ett färdigfabricerat bygge som körs ut på
lastbil. Men där standarden är hög. I USA har dessa
mobile homes eller trailer homes en särskild bakgrund.
Genom att hyra eller köpa denna typ av bostad får man
chansen att hitta ett billigt boende. En anledning är att
det kan innebära vissa skattelättnader när hemmet inte
klassas som fast hem. Många gånger är denna typ av
boendeform en symbol för fattigdom eller låginkomsttagare men det behöver inte alls vara så. Många trailerparks
är välordnade bostadsområden.
Drömmen om ett riktigt hem är ofta en stark drivkraft,
inte minst i film. Hemmet blir en symbol för ekonomisk
stabilitet och för ett lyckat/lyckligt liv. Under 2008 visade
det sig att denna symbol också urholkade ekonomin när
världen drabbades av en finanskris. Ett av skälen till den
ekonomiska krisen har sin bakgrund i den amerikanska
bostadsmarknaden där låneinstitut varit allt för tillmötesgående.
• Undersök gärna, genom nyhetsklipp, hur den amerikanska bolånekrisen presenterats i tidningar och media
och hur den krisen spreds som ringar på vattnet genom
den globala ekonomin.

Frozen River - en ovanlig film?
Film handlar ofta om stereotyper därför att det är ett lätt
sätt att berätta. "Frozen River" är en film om två (fattiga)
kvinnor som vare sig är unga eller gamla. Det är inte
särskilt vanligt. Precis som att filmen visar upp en del av
USA vi sällan ser på film. Tyvärr är filmvärlden också ofta
ganska stereotyp även bakom kameran där det vanligtvis
är män som huserar.
"Frozen River" är ett undantag. Till att börja med är filmen skriven och regisserad av en kvinna. Det är, fortfarande, ovanligt. I USA är knappt 7 % av alla filmer regisserade av kvinnor. Ett tydligt exempel är att det endast är
tre kvinnor som någonsin blivit nominerad till en Oscar
för bästa regi (av dessa är endast Sofia Coppola ameri-

"Frozen River" är en så kallad "indie-film", en independent, det vill säga en film gjord utanför det stora, glamorösa Hollywood. Budgeten för "Frozen River" var exempelvis omkring en miljon dollar, det är lite till och med efter
svenska mått.
Den 44-åriga regidebutanten Courtney Hunt har försökt skapa en känsla av autencitet i sin film i en stil som
kanske mest förknippas med engelska socialrealistiska
dramer, så kallad diskbänksrealism, där regissören Ken
Loach är en förgundsgestalt.
Courtney Hunt har sagt att allt i grunden är sant i hennes film, även om hon har fiktionaliserat personerna. För
att få rätt ton och utseende på personerna så satt regissören Courtney Hunt i sin bil och studerade kvinnor utanför
varuhus. Hur de såg ut, hur många barn de hade med sig,
hur de uppförde sig och vilket humör de hade.
• Hur märks det att man har försökt förmedla en känsla
av äkthet? I klippning, färger, smink och kläder?
I filmen återkommer man flera gånger till karusellen
utanför Rays hus. Den är bland det första vi ser i filmen
och det sista. I början är den trasig och övergiven. I slutet
fungerar den och används av barnen. En symbol för
karaktärernas liv och framtid?
• Filmberättande använder ofta den typen av bilder för
att signalera att något har förändrats under historiens
gång. Går det att komma på flera sådana knep, i "Frozen
River" eller andra filmer?
Det är också svårt att kategorisera "Frozen River". Man
brukar ofta placera olika filmer efter genrer men vad är
"Frozen River" för någon typ av film? En tragedi? Ett
drama? En thriller?
• Vad finns det för element från olika genrer i "Frozen
River"?

Allas lika värde?
Ett centralt tema i "Frozen River" är om alla människor är
lika mycket värda. Nästan alla människor i filmen bär på
förutfattade meningar som är svåra att bryta igenom. Vita
och indianer lever sida vid sida men har inte mycket med
varandra att göra och de uttrycker vid flera tillfällen nedsättande kommentarer om varandra. Vi får bland annat
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en indikation på att polisen också är fördomsfull eftersom
Lila säger att de inte riskerar att bli inspekterade eftersom
Ray är vit.
Ray och Lila tvingas ihop men deras umgänge handlar
långt ifrån om vänskap. De dras till varandra genom
desperation men det sker också en utveckling. Deras
första interaktion sker under pistolhot men sakta men
säkert närmar de sig varandra och även om de endast pratar om praktiska saker, nödvändigheter, så uppstår en
ömsesidig respekt.
Vi ser också hur invandrarna som Ray och Lila smugglar
är förminskade till kreatur. De är icke-existerande som
människor för Ray och Lila. Endast när de ställs inför ett
eventuellt förfruset barn raseras den synen. Ungefär som
om inga fördomar kan överleva det oskyldiga hos ett försvarslöst barn. Det gäller ju också vänskapen mellan Ray
och Lila. Det är att båda registrerar att de båda drivs av
samma kraft, att rädda sina barn, som för dem samman.
I filmens slutscen ser vi hur Ray flyr genom skogen. Hon
lämnar Lila åt sitt öde men bestämmer sig för att vända
tillbaka. Det är intressant för tidigare har vi endast sett
sympati bubbla under ytan. Lila och Rays umgänge har
varit baserat på nöd, inget annat. Nu vänder det. Ray tar
ställning.

000 kronor per person. Smugglarna bryr sig inte alls om
människorna, säger Ahlbäck.
• En aspekt att lägga märke till är skillnaden på de människor som Lila och Ray smugglar. Precis som i verkligheten
så är det olika typer av smuggling som förekommer. Det är
trafficking, smuggling och slavarbete. Undersök gärna
skillnaderna.

Relaterade filmer
“Lilja 4-ever”, “In this world”, “Flyga drake”, “Babel”

Produktionsuppgifter
USA 2008
Producent: Heather Rae, Chip Hourihan
Manus & regi: Courtney Hunt
Foto: Reed Morano
Musik: Peter Golub & Shahzad Ismaily
Klippning: Kate Williams
I rollerna
Ray Eddy - Melissa Leo
Lila Littlewolf - Misty Upham
TJ - Charlie McDermott
Trooper Finnerty - Michael O'Keefe

• Varför? Vilka skäl har hon för att återvända respektive
fortsätta springa?
När Ray och Lila hämtar några av de invandrare de ska
smuggla in landet säger Lila att de betalar omkring 30 000
till 50 000 dollar för att få komma in i landet. Pengar de
tvingas jobba av när de kommer fram. I en artikel i DN
den 2 november 2007 säger Kriminalinspektör Ulla Ahlbäck, som arbetar vid Rikskriminalens grupp för människosmuggling, att polisen 2005 har avslöjat 1 012 fall av
människosmuggling.
- Det värsta med det här brottet är att det är inhumant
och bara går ut på att tjäna pengar. Ett vanligt pris är 100

Bernie Littlewolf - John Canoe
Tekniska uppgifter
Längd: 97 minuter
Format: Vidfilm 1,85:1
Ljud: Dolby digital
Censur: från 11 år
Svensk premiär: 24 september 2008
Distribution
Nonstop Entertainment, Döbelnsgatan 24, 113 52 Stockholm, tel
08-673 99 85 www.nonstopentertainment.com
Redaktion: Andreas Hoffsten, Barn & ungdom, Svenska Filminstitutet, mars 2009
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