Tomas Alfredsons Låt den rätte komma in bygger på John Ajvide Lindqvists mycket lästa bok
med samma namn. Hur har samarbetet dem emellan sett ut? Hur överför man en älskad skräckfilm om vampyrer till vita duken? Film i skolan stämde träff med både Tomas och John.

Tomas - den rätte

Foto: Sandrew Metronome
TEXT: LOUISE LAGERSTRÖM

Det är två dagar före den länge emotsedda sverigepremiären av “Låt den rätte komma in”. Regissören Tomas
Alfredson är både mentalt och fysiskt jetlaggad efter sitt
segertåg på en rad internationella filmfestivaler. Men han
är också lyckligt chockad över entusiasmen. Från manhatttanpubliken på Tribeca Film Festival till den initierade
'gothpubliken' på fantasyfestivalen i Sitges i Spanien.
Inte desto mindre tar han sig tid för en pratstund över
en pappmuggskaffe bland löven på en parkbänk i Humlegården i Stockholm under senhöstens vackraste förmiddag. Barnets perspektiv har alltid engagerat honom och
han berättar gärna och generöst för Film i skolan om arbetet med filmen och tankarna kring överförandet av bok till
film.

En bok som väcker bilder
Många, närmare bestämt ett trettiotal före honom, hade känt sig
kallade att filmatisera John Ajvide Lindqvists numera kultförkla-

rade skräckroman Låt den rätte komma in. Men författaren var
inte intresserad.
Och när Tomas Alfredson fick boken i sin hand var också han
först lite avvaktande. Egentligen är han ganska ointresserad av
berättelser som är orealistiska eller inte har någon riktig markkkontakt. Men han såg snart att den här boken var annorlunda.
- Det finns en atmosfär i boken som gjorde att jag redan efter
några minuter transporterades tillbaks till då jag själv var tonåring. Sen tror jag också att den väldigt skickligt tar en tillbaks till
sina egna upplevelser av utanförskap. En annan komponent är
att den har ett realistiskt anslag som gör att man går med på det
orealistiska. Jag köpte på något märkligt sätt att det fanns en
vampyr i den här miljön.
Tomas och hans producent tände alltså på boken och tankarna
på en film växte sig starkare. De var medvetna om att den var
'hot stuff' men tog ändå kontakt med John. Denne hade sett
Alfredsons Fyra nyanser av brunt och det var just scenen där en
pojke överväger självmord till tonerna av Han är min sång och
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min glädje som övertygade honom om att Tomas var "den rätte".
- Man behöver inte vara likadan, ha samma temperament, eller
ens tycka likadant. Men man måste ha samma värdegrund. Sen
måste det finnas den där mänskliga tändningen. Att man snabbt
når tysta överenskommelser.
Nu stod de alltså inför arbetet att förvandla denna fyrahundra
sidor långa, mastiga och aparta historia om en vampyr som härjar i stockholmsförorten Blackeberg i början av åttiotalet.
En av grundförutsättningarna från Johns sida var att han själv
ville skriva manus. Annars fick det vara. Alfredson respekterade
förstås detta. Men han blev också positivt överraskad över hur
någon som aldrig skrivit filmmanus innan kunde leverera så
snabbt.
Alla som läst boken inser att en sådan sällsam blandning av
skräck, äckel, mystik och realism både inbjuder till bilder samtidigt som den kan upplevas som ofilmbar. Alfredson menar att det
största misstaget många gör vid överföringar till film, är att tillämpa någon slags osthyvelmodell. Med det mesta bibehållet men
förkortat.
Tomas och John arbetade istället med att välja något eller
några viktiga spår och följa dessa fullt ut. För Tomas var det starkaste i berättelsen kärlekshistorien mellan Oskar och Eli. Så filmen håller sig handfast till den. Men det fanns också prekära
inslag som valdes bort.
Visserligen tycker Tomas att man har ett ansvar mot en författtares verk, särskilt om det som i John Ajvide Lindqvists fall är en
så starkt personlig berättelse. Men filmens brister måste regissören stå för. Och även om man är mindre sann mot en litterär förlaga så drar det i sig inte ner kvaliteten på en bra bok. Den finns
ju alltid kvar ograverad för den som vill läsa.
Jag frågar om han hade några farhågor kring delar av boken.
Om något kändes ogenomförbart.
- Bara det att man gör en film som bygger på den fantasibild
man fick av boken för två år sedan är läskigt. Det skulle ju kunna
dra åt ett helt annat håll. Men man har faktiskt inget annat att
hålla i handen. Det är bara att köra.
När det gäller de mest spektakulära delarna i boken såg Tomas
att han var tvungen att göra ganska tydliga val.
- Det grafiska våldet var det jag inte tyckte mig kunna skildra
så ingående som boken. En bok kan ju beskriva väldigt otäcka
saker och det är upp till läsaren att kreera bilderna. I film är så
mycket mer förbestämt åt åskådaren. Hade jag varit tydligare
skulle dessa scener ha blivit outhärdliga att titta på.

- Jag var tvungen att arbeta ungefär som om det handlade om
strip tease. Genom att antyda, för att sedan metodiskt närma mig
monstret och våldet. Filmen har en mycket medveten dramaturgisk kurva som bestämmer hur nära man får komma detaljerna.
De starkaste bilderna gör du själv som åskådare. Kan man på
något sätt ge ledtrådar till publiken så att de själva bygger upp
sin spänning och skräck, då har man lyckats.
Tomas menar att det inte är någon konst att äckla en publik. Det
är ju bara visa lite otäcka bilder på sår, blod och kött. Men det
blir samtidigt ett sätt att dränera historien på spänning. Dessutom tjänar filmens fantastiska inslag på att utspela sig lite i
kvällsdunkel. Att antyda något som finns bakom hörnet, utanför
bild, kanske genom ljud.
- Sedan har ju vampyren egenskaper som är väldigt svårsmälta.
Som att hon kan flyga. Det fick jag panik av att tänka på hur det
skulle gå till. Hon gör det i filmen men inte i bild.
Det största ingreppet i boken var dock förminskningen av
karaktären Håkan.
- I boken är han uttalat pedofil och jag tycker att det hade varit
tveksamt att använda sig av honom som ett pikant inslag.
Pedofiler används ofta slarvigt i film och jag tycker att det vilar
ett stort ansvar om man ska skildra det på ett bra sätt.
Bokens Håkan som köper sex, och dessutom återkommer som
en slags vålnad, vilket är en dimension som var alltför fantastisk
för mig, skulle komplicera berättelsen om barnens perspektiv,
utsatthet och relation, vilket är filmens nav.

Barnet i fokus
- Utsatta barn har en fantastisk förmåga att inrätta sig. De blir
inte som man kan tänka sig, självömkande eller sorgliga.
Tvärtom utvecklar de starka överlevnadsstrategier.
Filmens Oskar hoppar över tårar, sorgen och känslan av orättvisa, efter att mobbninggänget piskat honom i ansiktet. I stället
börjar han fundera på hur han ska bortförklara skadan inför
mamman. När han terroriseras gömmer han sig på toaletten och
räknar dagarna, timmarna, kanske minuterna tills detta kommer
att vara över.
- Just barns pragmatiska förmåga att tackla sin svåra situation
tycker jag är väldigt gripande och igenkännbart.
Det var tunga spörsmål för de unga skådespelarna att axla och
sökandet efter två ungdomar som mentalt och fysiskt, ibland i
trettio minusgrader, skulle palla inspelningen, tog närmare ett år.
Barnen, som spelas av Kåre Hedebrant och Lina Leandersson,

skulle framför allt se väldigt oskuldsfulla ut.
- Förutom att de skulle vara lyhörda och kunna agera framför
kameran och tillsammans, skulle de också vara varandras spegelgestalter. Hon är ju allt det som han inte är. Mörk, stark, modig
och flicka. De skulle bilda ett par, som två sidor av samma mynt.
Man kan ju också fantisera att Eli är en sida av Oskar. Hans starkare jag. Det här är också en helt asexuell historia, vilket jag tycker är skönt.
Det handlar däremot på ett komplext sätt om könstillhörighet.
Eli undrar ju om han skulle tycka om henne även om hon inte var
flicka. 'Hon' är ju en kastrerad pojke vilket framgår tydligt i
boken men bara antyds i filmen. Det finns en scen där man uppfattar att Eli har ett ärr mellan benen som efter en kastration.
- Det är väldigt utlämnande att visa upp någons kön så vi
använde faktiskt en docka för att flickan skulle slippa det.
Eli utgör på flera sätt filmens magiska eller mystiska inslag och
det var viktigt att hon, precis som i boken, integrerades som
något fullkomligt naturligt i sin övernaturlighet. Hon har faktiskt
huggtänder om än knappt skönjbara.

Förortens magi
Förortens mysterium är avsaknaden av magi, står det i inledningen av ett kapitel i boken. Men hur ville Tomas införa själva mysteriet i filmens förort?
Han refererar till Steven Spielberg som ofta talar om dragningskraften i förortens motsägelser. Drömmarna och perfektionismen kontra tomheten, tystnaden och hoten. Ur ett visuellt perspektiv är förorten - en värld i miniatyr - väldigt tacksam. Speciellt en plats som Blackeberg där hela bebyggelsen tillkom samtidigt. En sån där sovstad, ABC-värld. Planerad, ritad och tänkt
för Arbete, Bostad och Centrum. Allt finns inom korta avstånd.
Tryggt och välordnat.
- Det är väldigt tyst i förorten efter klockan åtta trots att det
finns så många människor bakom alla fönster. Och den där ödsligheten är ganska kuslig. Jag vill minnas att i min första läsning
av boken tyckte jag att det var väldigt skrämmande med det där
överfallet under viadukten. Jag kunde omedelbart identifiera
mig med känslan av att gå under en sån där betongviadukt mitt i
natten.

Med känsla för form
“Låt den rätte komma in” hade kvaliteter som roman men var
också en bok som väl kunde låta sig lånas till filmens uttryck
menar Tomas.
- Man brukar säga att man inte kan filma en bok men man kan
filma känslan. Det tycker jag stämmer ganska bra. Till och med
en dålig bok kan bli en bra film. Det kan finnas bra grundförutsättnigar. En bra konflikt, en intressant tid, en fängslande kärlekshistoria.
Även om Tomas strävat efter att överföra åtminstone sin egen
känsla av boken är han också en både stil- och formmedveten
filmskapare. Jag undrar om han är något av en perfektionist.
- Jag lägger mig nog mycket mer i det visuella än en del andra
regissörer. Och även om jag har en idé bakom allt, bakom varje
bild, så vore det väldigt tråkigt om det framstår som allt för ordnat, livlöst och gjort efter linjal. Men har jag en möjlighet att
välja ett par blå byxor som harmonierar med en blå bil i samma
bild så gör jag det.
För den metod som Tomas jobbar med är detaljerna avgörande
och kännbara även om publiken kanske inte är helt medveten om
dem. För dem blir det helt enkelt en slags undermedveten "treat".
Hoyte van Hoytema som fotograferade “Låt den rätte komma
in” var en inspirerande partner att bolla konstnärliga uttryck och
visuella lösningar med och han var dessutom bra på att 'störa' allt
för perfekta bilder med exempelvis en liten gren i utkanten. Den

kanske vackraste bilden i filmen, mordet i björkdungen som nästan framstår som en suggestiv målning i vitt och rött, är frukten av
en minutiös planering.
- Att hitta själva platsen, balansen av blekt solljus och mörker,
att gestalta kylan och jakten på den perfekta vita hunden var de
verktyg vi jobbade med för att accentuera scenen.

Ljudet och musiken
Musik och ljudbild är en annan dimension en film kan arbeta
med för att förstärka och förmedla stämningar och känslor.
Som åskådare är man ju knappast medveten om alla de val
som föregått det färdiga resultatet. Kanske har man testat hundratals varianter och lyssnat på otaliga plattor innan man
bestämt sig.
Vad det gäller den specialkomponerade musiken av Johan
Söderqvist så var hans uppdrag att skriva något som kunde kännnas hoppfullt och vackert i kontrast till "denna jävliga historia",
som Tomas beskriver den.
- Den skulle vara vacker, romantisk, krispig, nästan glasartad.
Men vi avstod faktiskt från de flesta musikaliska effekter. Några
'drummelsmällar' behöll vi där det fungerade bra.
Att det inte alltid är effektivt att elda på med musik lärde de sig
när de skulle ljudlägga scenen där Eli börjar blöda när Oskar inte
bjuder henne att komma in.
- Vi testade krypande stråkar. Johan skrev något, men det blev
bara så himla töntigt och förutsägbart så vi plockade bort det och
reducerade tills det var alldeles tyst. Och det blev skitbra och
läskigt.
Tomas berättar dock att den mänskliga musikaliska närvaron
genom "analog" musik och en "pervers", närmast överdriven ljudbild var väldigt essentiell för filmen. Man kan höra såväl ljudet av
musikernas fingertoppar över instrument liksom barnens andhämtningar. Och lyssnar man riktigt noga kan man till och med
höra ljudet av barnens ögonlock när de ligger tillsammans i sängen.
Jag hade kunnat lyssna längre. Men även om han blivit härdad
av långa kalla inspelningsdagar i Blackeberg (eller snarare Luleå), och inte för en sekund klagar över kylan, så känns en trekvart i 'Humlans' snålblåst tillräckligt att kräva av denne ödmjuke
regissör.
“Låt den rätte komma in” är en film som verkligen kommer till
sin rätt i biosalongen. En biopublik som förmår "lyssna" med alla
sinnen kan få en närläsning av “Låt den rätte komma in” på dess
egna villkor.
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Författare
med guldläge
TEXT: LOUISE LAGERSTRÖM

Att han valde Tomas Alfredson efter att ha ratat ett trettiotal
intressenter före honom hade flera orsaker. Dels hade han sett
“Fyra nyanser av brunt” och känt att den, även om den bildmässsigt och tematiskt var något helt annat än det han själv höll på
med, låg nära hans eget sätt att tänka.
- Om man ska sätta ord på vilka kvalitéer jag såg, så handlar
det om ett väldigt försonande sätt att se på mänsklig svaghet och
en förmåga att berättarmässigt gå farligt nära melodramen utan
att tippa över. Tomas kan utan stora åthävor få fram stora känslor
utan att det blir patetiskt. En talang han delar med exempelvis
Lars Von Trier.
John menar att konsten att göra bra skräck kräver lite samma
förmåga för att man inte skall tycka att det blir larvigt.
- Men jag fastnade inte för honom bara på grund av vad han
hade gjort. Avgörande var framför allt hur han kände för filmen
och hans sätt att se på berättelsen. Vad han ville göra.
Och så tyckte jag väldigt mycket om honom som person redan
första gången vi träffades.
Det är inte så vanligt att författare själva skriver filmmanus efter
egen förlaga. Men John, som innan hade skrivit manus för teve,
bland annat “Kommissionen” och “Reuter & Skoog”, hade tilltro
till sin egen förmåga att genomföra transfereringen.
Lite oroad var han för att hacka sönder sin egen bok men han
tyckte samtidigt att han, som så länge arbetat med berättelsen,
också bäst kunde tillföra eller ta bort scener som inte fanns i
boken.
Tomas Alfredson sade att det framför allt handlar om att välja
ett spår snarare än att kapa bort, och John håller med. Redan
från början bestämde de sig för att koncentrera filmen mycket
starkare på Oskar och Eli. Även om deras historia också i boken
är den väsentliga, så renodlades den i olika manusversioner
under processens gång.
Det grafiska våldet var de också rätt överens om att det skulle
tonas ner i filmen. Visst hade de lite diskussioner kring vissa scener. En av Johns älsklingsscener, den när Eli inte bjuds in av
Oskar och hon börjar blöda, kände Tomas först att han inte
kunde göra på ett vettigt sätt. Men efter Johns tjat och ett oänd-

Foto: Marcus Bergman

Filmversionen av romanen “Låt den rätte komma in” vilar
onekligen på ett ovanligt lyckosamt samarbete mellan författare och regissör. Ett ömsesidigt förtroende och respekt
från bägge sidor. Film i skolan blir nyfikna på att höra mer
och någon vecka efter att jag talat med Tomas Alfredson
får jag telefonkontakt med den andre i filmcombot, rospiggen John Ajvide Lindqvist. En lycklig författare som
betonar att den här filmen motsvarar allt han kunde önska
sig av en filmatisering.

ligt experimenterande, inte minst med musik, kom den med.
- Det blev en jättefin scen i filmen som jag är väldigt förtjust i
och Tomas blev också nöjd.
En annan sekvens i manuset, där en vampyrbiten Virginia i
desperation dricker sitt eget blod, tilltalade däremot inte regissören och fick således stryka på foten.
Man skulle kunna tro att John skulle ha ett sentimentalt förhållande till sin egen berättelse och befarat att den trots att han
skrivit manus inte skulle bli som han tänkt sig. Men det filmiska
verkar han med varm hand ha överlåtit åt regissören.
- Det spelar ingen roll att han inte velat göra som jag tänkt på
alla punkter. Det hade han naturligtvis aldrig kunnat göra.
Filmen är hans kreativa process.
Sen hade han kanske inte trott att Tomas skulle vara så bra på
de rena skräckscenerna som han faktiskt var. Han hade ju varken
någon direkt förkärlek eller något specifikt intresse av genren, till
skillnad från John.
- Jag tänkte nog att han kanske skulle göra de slaskiga och
otäcka scenerna på något annat sätt. Och det gjorde han också.
Men det fungerar ju väldigt bra på det sättet också. Det är nog
det som är filmens styrka, att han inte försökt göra en regelrätt

skräckfilm. Utan bemödat sig om att när det ska vara otäck då är
det otäckt. Det är inte så mycket blod i bild. Jag ville ju att det
skulle vara en skräckfilm och den är ju det också på sitt eget sätt.
Mer abstrakta dimensioner av boken, så som den drastiska
humorn, finns också med i filmen även om det inte direkt fanns
inskrivet i manus.
- Att vi båda kommer från komikervärlden, jag som ståuppare,
han som del av Killinggänget, tror jag ytterligare bidrar till att vi
kommer överens. Jag skriver allt svartare och svartare märker
jag. Trots att jag känner mig så lycklig. Men smärta och humor
tangerar nog ofta varandra.
Hur ser då John Ajvide på berättelsen nu? Känns den fortfarande som hans egen?
- Det är både och. När jag tittar på filmen ser jag att; det här är
historien. Det väsentliga. Kärnan av historien. Jag kommer på
mig själv med att gilla den mer och mer.
Men det vore coolt om man, som Peter Jackson sa i samband
med Ringentrilogin, kunde hypnotisera sig själv så att man inte
visste att man själv hade skrivit den.
- Den känslan infann sig nästan när jag såg den färdigklippta
versionen för allra första gången. Som om någon annan hade
gjort den. Men det är ju verkligen Tomas grej. Han har gjort den
här. Jag tycker egentligen att det här är ett gyllene läge för en
författare. Jag får ta en del av drömmen och framgången. Blir det
misslyckat får Tomas stå där med ansvaret.
Några hardcorefans har inte heller hört av sig direkt och bekla-

gat att deras kultboksälskling blivit film. När han luskat lite på
nätet hur det gått för filmen har han mest sett positiva omdömen.
Kanske någon enstaka som tycker filmen är skit.
- Det går ju inte att tillfredsställa alla. Den enda som skulle ha
rätt att bli besviken är ju egentligen jag.
Filmarbetet har gett blodad tand och hans bok "Hanteringen av
odöda" blir nästa produktion. Då i regi av Kristian Petri. Men
John och Tomas kommer förhoppningsvis att stråla samman igen
i en filmatisering av hans senaste bok "Människohamn".
Detta är bara början på en vacker vänskap.
Till sist några heta skräckfilmstips från John:
“A Tale of Two Sisters” av sydkoreanen Ji-woon Kim, är så jäkla
bra.
“The eye II” av Hong Kong-födda Danny & Oxide Pang, en uppföljare som överträffar I:an och har ett riktigt genomgripande
lyckligt slut. (överhuvudtaget rekommenderar han allt av bröderna Pang).
“Dark Water” av japanske Hideo Nakata för sin stämning och
suggestion.
“The Ring” av Gore Verbinski. John gillar den amerikanska versionen bäst.

Låt den rätte komma in distribueras av SandrewMetronome. Filmen
är 114 minuter lång och tillåten från 15 år. Se även filmhandledning på www.sfi.se/filmiskolan.

Redaktion: Andreas Hoffsten, Barn &
ungdom, november 2008
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