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Filmens handlning
Elvaårige Eskil Lundin hinner aldrig skaffa sig kamrater
eller komma med på klassfotot eftersom han bokstavligen
lever ett nomadliv. Pappa Roger, före detta elithockey-
målvakt och numera kraftverksarbetare, flyttar dit jobben

finns och oftast hamnar de på någon mindre ort med
samiskt klingande namn någonstans i Norrbotten.
Eskils danska mor Mette blev deprimerad av den flack-

ande tillvaron, den svenska kylan och mörkret och har
återvänt till Köpenhamn. Eskil hoppas att de ska ses till
påsk om några veckor.
Flyttlasset går denna gång till Retsi i Jokkmokks kom-

mun. Där alla känner alla och Eskil som vanligt förväntas
stå målvakt i det lokala pojklaget. Roger som spelade för
Björklöven på 90-talet, men fick se en proffskarriär i USA
gå om intet efter en knäskada, har stora förväntningar på
sonen. Liksom tränaren Krister som hoppas att den forne
stjärnans pojk ska rädda både hans jobb och lagets fort-
satta existens. 
Nu är Eskil inte särskilt inte duktig eller ens intresserad

av hockey. Det är däremot Mirja, vars pappa också arbetar
på kraftverket. I brist på tjejlag smygtränar hon med Eskil.
Och medan han ’läcker som ett såll’, släpper hop inte in en
enda puck. Krister ser hennes talang och ber henne
ersätta Eskil som målvakt. Det hela ska hållas hemligt och
ingen får se vem som döljer sig bakom målvaktsmasken. 

Eskil och Trinidad

”Vattenfall rår”. Eskil packar uppgivet flyttkartongerna

för att med sin pappa dra vidare till en ny norrbottnisk

ort, nya klasskamrater och en ny hockeyklubb. Eskil
och Trinidad handlar om rotlöshet och barnets sorg i
kläm mellan föräldrar i skilsmässa. Men också om att

finna en själsfrände där man minst anar. Det som bör-

jade som en tröstesaga åt regissörens egen son har

utvecklats till ett både jordnära och magiskt filmäventyr

med ett storslaget landskap som fond.
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tom gör vännen Mirja och hennes familj dem sällskap till
Boden. Och där finns ett tjejhockeylag.

”Trevligt att råkas” – rotlöshet 
och utanförskap 
”En vacker dag prickar vi in den där fotografen”. Pappa
försöker låta tröstande när han och Eskil sitter i bilen på
väg mot ännu en ny boplats. Till någon by Eskil knappt
vet namnet på eller ens orkar bry sig om var den ligger.
Att alltid missa klassfotograferingen är bara en inte helt
oviktig detalj som beskriver Eskils rotlöshet.
När han lämnar sin gamla klass är det lite modfällt; med

en känsla av att aldrig riktigt ha blivit en del av gemen-
skapen. Som en liten hämnd välter han alla hockeyklub-
bor som står uppställda i korridoren. Han kommer ändå
aldrig att träffa någon av dem igen.
Den lilla familjens nya hem i det fiktiva samhället Retsi

är spartanskt möblerat, med tapeter och inredning som
andas 70-tal. Och de gör inga större ansträngningar att
sätta en personlig prägel på det lånade huset. Pappan
packar inte upp alla flyttlådorna och Eskils säng saknar
örngott. Kylen gapar tom sånär som på det nödvändigaste
och på kökshyllorna står några ensamma kryddburkar
som någon tidigare hyresgäst tycks ha lämnat kvar.

• Trots att Eskil är medveten om att hans nya hem är till-
fälligt försöker han skapa en egen sfär i sitt rum. Det
första han packar upp är ett flaskskepp som han fått av
sin mamma som delar hans stora kärlek till båtar. Han
sätter upp en tavla med fartygsbeskrivningar, ritningar
och bilder av olika skepp. Fundera över med vilka medel
Eskil försöker skapa sitt eget universum i det dystra och
opersonliga huset. Hur skulle ni inrätta er ifall ni var
tvungna att flytta ofta? Vad i era egna liv skapar trygg-
het?

• Eftersom Eskil alltid saknas när det årliga klassfotot ska
tas klistrar han helt sonika in ett foto av sig själv i efter-
hand. Varför gör han det? Vad betyder att vara en del av
en gemensam historia under sin uppväxt? Hur skapar vi
minnen och historiska sammanhang genom bilder? På
vilka sätt blir Eskil utanför gemenskapen? 

• Man talar ofta om social kompetens som en tillgång när
man exempelvis söker jobb. Barn har en oerhört god för-
måga att anpassa sig för att smälta in i nya grupper, skapa
sig en plats men också samspela med andra. Vilka strate-
gier har Eskil för att anpassa sig till nya ställen och män-
niskor? Vad är det att ha social kompetens? Hur är en
social person?

”Trevligt att råkas” har kommit att bli Eskils standardfras
när han möter nya människor. Han vet att alla bekantska-
per snart kommer att ta slut. Det är som om han har slutat
att ’investera’ i nya vänner för att det ändå inte lönar sig.
Men med Trinidad och Mirja kommer han ändå att
försöka. 

• Hur tror ni att hans kringflackande liv påverkar hur
Eskil ser på nya människor? Varför tror ni att Mirja och
Trinidad blir de som han tyr sig till? Vad har han gemen-
samt med dem? Hur ser deras olika vänskaper ut? På vil-
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Eskil lämnar med lättnad ishallen och finner i stället en
spännande bekantskap i byoriginalet Trinidad. En kvinna
som enligt ryktet både är pingstvän, alkoholist och mer än
etthundrafemtio år gammal. Eskil, som inte låter sig
skrämmas, inser att Trinidad likt han själv är en stor
båtentusiast. I sin stora rykande, pysande verkstad håller
hon på att färdigställa en segelbåt som ska ta henne – och
hela byns församling, hoppas hon – till paradiset Trinidad
och ett nytt liv.  
Hon bjuder lite motvilligt in Eskil att hjälpa till och kom-

mer snart att uppskatta både hans snickarfärdigheter och
sällskap. Tillsammans drömmer de sig bort och Eskil
föreslår att han ska lifta med åtminstone till Danmark.
Arbetet på kraftverket upptar all pappans tid och Eskil

får sköta sig själv. Ta sig till den nya skolan och träningen
och handla färdigmat som han värmer i ugnen. Han sak-
nar mamman och försöker hålla kontakten genom brev-
växling sedan pappan har lagt beslag på hans mobil. 
Till Eskils stora förvåning dyker hon plötsligt upp bara

för att berätta att hon kommer att stanna i Köpenhamn
tills vidare. Han gör ett försök att få henne att ta honom
med. Men hon far iväg ensam.
Hemmalaget Giron HK laddar inför ’ödesmatchen’ mot

Moskitos samtidigt som Trinidad räknar ner inför sjösätt-
ningen av Trinidads skuta. 
Matchen får en rafflande förlängning där det står lika

och det hela avslutas med straffar. Eskils pappa, som
dyker upp i de skälvande slutminuterna, tror att det är
Eskil som räddar matchen. Men hans stolthet byts till för-
nedring då han förstår att den som hållit nollan är Mirja.
Han skäller ut Eskil och skänker bort hockeytrunken med
all utrustning till Mirja. Eskil tar sin tillflykt till Trinidad
som är i färd med att rulla båten nerför rälsen till älven.
Han hinner precis med innan båten glider ner på isen och
ut i vattnet.
Pappan och polisen är dem i hälarna och de tvingas i

land när Trinidad inser att hon inte kan komma ut på
öppet vatten. Där ligger en kraftstation i vägen som inte
existerade när hon startade sitt byggprojekt. Efter några
timmar hos polisen släpps hon. Och utan att någon riktigt
förstår hur lyckas hon med en stor kran lyfta båten över
det stora dammbygget. Resan till Karibien tar sin början.
Eskil och pappa packar åter bilen med siktet inställt på

Boden. Åtminstone för ett halvår. Eskil lovas en resa till
Köpenhamn i påsk. Med returbiljett om han vill. Dessu-
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ket sätt är Trinidad en annorlunda vuxen bekantskap?
Hur skaffar man sig nya vänner?

Eskil har vant sig av med att se sin familj som en fast
punkt i tillvaron. Lika lite som han ser ett hem som något
konstant. Mirjas familj framstår som deras motsats. Vis-
serligen är de lika vana att bryta upp och flytta, men
föräldrarna håller ihop och särskilt mamman kan konsten
att snabbt förvandla ett nytt hus till ett ombonat hem. Där
finns alltid tid för barnen och man svänger snabbt ihop en
äppelkaka för att bjuda oväntade gäster.

• Eskil sneglar lite avundsjukt på den varma sammanhåll-
ningen i Mirjas familj när han är på fika första kvällen.
Men när mamman  erbjuder honom att äta middag till-
sammans med dem kommer han alltid med undanflykter.
Varför gör han det, tror ni? Vad påminner deras familj
honom om? Vad är en riktig familj? Vilka olika familje-
konstellationer har ni mött? Hur ser ni på att Eskil tvingas
klara så mycket av vardagen på egen hand? Vilka fördelar
och nackdelar är det för ett barn som likt Eskil får bli
självständigt tidigt?

Barnet hamnar i kläm
Eskils familj är i gungning sedan mamman har återvänt
till Danmark. Föräldrarna planerar att skilja sig men kan
varken kommunicera med varandra eller vara tydliga med
det inför Eskil. Han tror att det handlar om en kort tid där
mamman behöver vara för sig själv för att må bättre. Men
han hör hur pappan anklagar mamman för att vara den
som övergav familjen. Och att det är hon som ska tala om
sanningen för Eskil. Hon kommer också upp till Norrland
och berättar hur det ligger till.

• Eskils föräldrar vill hans bästa. Mamman tror på att
vänta med ett slutgiltigt besked medan pappan uppmanar
henne att vara ärlig. Varför försöker de undvika san-

ningen in i det längsta? Hur tycker ni att föräldrar ska
hantera sådana svåra saker som skilsmässa inför sina
barn? Hur mycket ska barnet få veta? Vilka problem bör
vuxna bespara sina barn?

• Precis som alla barn känner Eskil på sig hur läget mel-
lan föräldrarna är. Han inser men vill ändå hoppas att de
kommer att återförenas. På vilket sätt konfronterar han
dem? Vilka förhoppningar har Eskil på familjens framtid?

• Eskil älskar båda sina föräldrar och vill vara dem till
lags men hamnar mitt i deras konflikt. Föräldrarnas brist
på kommunikation tvingar Eskil att ta ställning än för den
ena, än för den andra. Hur talar föräldrarna om varandra
inför Eskil? Hur tacklar Eskil sin roll och hur hanterar han
deras osämja?  Hur ser hans relation till pappan ut i jäm-
förelse med den till mamman?

Eskils mamma bor långt borta men är en ljusglimt i hans
tillvaro. Han ser henne framför sig i det varma Danmark,
ständigt leende och alltid med tid för deras gemensamma
intresse, båtar. Han längtar tills de ska ses och hoppas att
han ska få en flygbiljett ner till Köpenhamn över påsk.

• När hon så dyker upp är det bara för att meddela Eskil
att hon stannar i Danmark och att han när han fyller tolv
till hösten själv kan bestämma vem han vill bo med. Vad
händer mellan mamma och son i scenen på ishallens
kafé? Hur resonerar Eskil för att övertala mamman att
komma och bo med dem? Varför har hon med sig en båt-
modell i present? Om Eskil får möjlighet att välja hur han
vill bo, hur tror ni att han kommer att välja då? Hur gam-
mal tycker ni att man bör vara för att kunna fatta beslut
om med vem man vill bo? Hur mycket bör föräldrar lyssna
till barnets vilja?

• På frågan om han inte saknar sin mamma svarar han
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lite förnumstigt, ”Nej, vad har jag för nytta för det?” Men
samtidigt är tanken på mamman ständigt närvarande.
Fundera över hur Eskil målar upp bilden av henne. Vilka
egenskaper har hon som pappan saknar? 

Den ensamma pappan på film har nästan kommit att bli
en egen arketyp. Allt sedan stumfilmstidens Chaplins pojke

har vi sett ensamma fäder som kämpat med sitt föräldra-
skap på ett sätt som inte gäller mödrar. Lite tafatta och
handfallna har de stått där med vardagens sysslor samti-
digt som de under resans gång lärt sig nya saker om sig
själva och sitt barn. Tre män och en baby, Kramer mot Kra-

mer, Jakten på lycka och Hitta Nemo är några filmer där
pappor ställs med ensamt ansvar för sina barn.

• Fundera över pappakaraktären i Eskil och Trinidad. Var-
för beskrivs män oftare än kvinnor som mer förvirrade
inför familjeliv och barnuppfostran? Varför får pappor på
film vara lite vimsiga och ha svårare för att visa känslor än
mammor? Vad säger detta om de normer som vi betraktar
familjer utifrån? Vilka kvaliteter har Roger som pappa?

•  Eskil och Trinidad beskriver hur en skilsmässa påverkar
alla i en högst ordinär familj. Filmen intar barnets pers-
pektiv i kläm mellan föräldrars viljor. Men den beskriver
också de vuxnas handfallenhet inför sitt barn. Vilken
förståelse får vi för de vuxnas handlande? Vilka dilemman
ställs de inför? Hur försöker de lösa allt till det bästa?

Drömmar som en del av verkligheten
Eskil och Trinidad handlar om hur drömmar gör vardagen
lättare att uthärda. Eskil är både realist och drömmare.

Mest drömmer han om Danmark, där vattnet alltid ligger
öppet så att båtar kan komma och gå som de vill och där
man inte har ett ord för is. Där skiner solen över en synlig
horisont och man nästan aldrig behöver ha mössa på sig.
Mötet med Trinidad blir som svaret på något han längtat

efter. Här är en kvinna som inte bara älskar båtar, utan
dessutom bygger en egen Colin Archer. En båt hon har
lagt ner fyra års arbete på för att kunna segla till Trinidad.
Hon fick en uppenbarelse där under en semesterresa och
drömmer om att skapa en ny paradisisk tillvaro i den kari-
biska värmen.

• När Eskil ska skriva uppsats i skolan under ämnet ”där
jag bor” väljer han Danmark. Vi ser en sekvens bestående
av ett kollage av filmbilder, lite klichéartat, som ofta när
en lycklig tid ska sammanfattas. Hur beskriver han Dan-
mark? Hur färgas bilden av hans längtan efter just det per-
fekta hemlandet? 

• Trinidad har sina egna drömmar men hon och Eskil kan
också förenas i skapandet av båten, hur resan ska se ut
och hur målet hägrar bortom de stora haven. De lägger ut
kursen och drömmer om strömmar och passadvindar. På
vilket sätt förenas Trinidad och Eskil i dessa drömmar?
Vilken symbolisk betydelse har båten? Vad betyder själva
bygget av båten för drömmarna?

Norrbotten – mytisk saga och kärv verklighet
Berättelsen om Eskil och Trinidad kom till när filmens
regissör Stephan Apelgren själv gick igenom en skils-
mässa. För att trösta sin lille son hittade han på sagan om
Eskil, en pojke som hade samma problem med föräldrar
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som skulle gå skilda vägar. Men som också upplevde en
del magiska saker.
Det är alltså en historia med starkt förankring i varda-

gen och verkliga problem men inte utan både en vär-
mande och (lite) skrämmande sagoton. Det norrbottniska
landskapet med sina vidsträckta fjällområden, isbelagda
sjöar som ibland ter sig hotfullt svarta och det grönaktiga
norr-skenet utgör en mystisk och fantasieggande fond. 
Men kanske är det framför allt Trinidad som framstår

som en nästan mytisk karaktär. Hennes eldglödande verk-
stad dit hon enligt sägen lockar barn med godis för att
sedan koka och utvinna fett ur deras kroppar är både
skrämmande och lockande. En flicka som försvann och
återfanns hos Trinidad har inte öppnat munnen sedan
dess, sägs det.

• Fundera över med vilka grepp filmen bygger upp för-
väntningarna kring karaktären Trinidad. Vem är hon?
Varför lever hon som hon gör? Varför har ryktena i byn
uppkommit? Kan man rentav säga att hon påminner om
en sagofigur? Hur bidrar miljön i hennes verkstad till
(den tidiga) bilden av henne som ett slags häxa? Hur
skulle ni beskriva Eskils första möte med henne? Hur
betraktas hon i det lilla samhället? Hur ser vi själva på
människor som är lite udda eller vill leva utanför gängse
sociala ramar?

Eskil vill dock inte tro på de illasinnade ryktena. Han ser
inte på Trinidad som galen eller farlig. Däremot som en
person som liksom han älskar havet och äventyret till den
grad att hon försöker att göra verklighet av sin dröm. 

• Att kliva in i Trinidads kajuta är som att förflytta sig i
tid och rum. Och i en sekvens börjar båten kränga, vatten
forsa in och Eskil och Trinidad befinner sig bokstavligen
på däck i en rasande storm. Hur arbetar filmen med fan-
tasi och sagoinslag? Hur skulle ni vilja beskriva Trinidads
verkstad och stämningen därinne? 

• Det norrbottniska landskapet beskrivs i filmen som
kärvt, mörkt och kallt. Där är det långt både mellan män-
niskorna och till havet. Men hur bidrar naturen också till
att ge filmen en magisk och lockande, nästan exotisk,
inramning?

Hockey – lek eller allvar?
På varje ny ort som Eskil kommer till finns ett hockeylag
och Roger tycker att hockey är ett bra sätt för honom att
på ett naturligt sätt ingå i en kamratgemenskap. Men
samtidigt är målvaktsplatsen den mest utsatta, lite i mar-
ginalen av laget. Eskil, son till en före detta elitspelare,
blir direkt upphöjd utan att han kan påverka det. Pappans
forna glansdagar finns fortfarande i färskt minne hos de
hockeytokiga ortsborna.
I Retsi andas och äter man hockey och hockeyrinken är

ortens nav. På rasterna spelar man landhockey och alla
killar släpar på sina trunkar efter skolan. Att Mirja också
vill spela är inte konstigt. Men för tillfället finns ingen
tjejsektion i byn. När hon hoppar in och tar rollen som
målvakt blir hon dock inte ifrågasatt. De andra killarna
ser att hon är en betydligt vassare burväktare än Eskil.
Samtidigt visar de sig vara beskyddande mot henne när
det väl blir match.

• Fundera över hockeyns betydelse på orten. Vad fyller
klubben för funktion för ungdomarna? Hur tas Mirja emot
av tränare och klubbkamrater? Vad för slags tränare är Kris-
ter? Vad vill filmen berätta om våra föreställningar kring
hockey och tjejers förmåga att kunna spela?

Roger har höga förväntningar på Eskils hockeykarriär. Det
är självklart att Eskil ska gå i hans fotspår. Han blundar för
bristen på begeistring och försöker peppa med snack om
motivation och psykologi. ”Reflexer och mod är det vikti-
gaste för en målvakt.” När Eskil snart blir juniorspelare tän-
ker han själv coacha honom. 

• Roger lever i övertygelsen om att Eskil ska följa i hans
fotspår. Vilka förväntningar har han på honom? Vad bety-
der det för Roger att Eskil blir framgångsrik? Hur reagerar
han när han inser att Mirja tagit Eskils plats i “kassen” och
dessutom gjort det med bravur?  Fundera över de roman-
tiska bilder med storslagna önskedrömmar om Tre kronor
och NHL som omgärdar ishockeyn. Vad är det bästa med att
gå på sportevenemang och kanske ha ett favoritlag?

• Pappans drömmar om en son som ska bli hockeyproffs
sätter fokus på mekanismerna kring barn, idrott och deras
föräldrar. Vi hör ofta talas om “fotbollsföräldrar” som driver
sina barn hårt och lägger sig i domarnas beslut under mat-
cherna. Med överentusiasm går de upp i barnens träning
och vill se resultat. Hur tänker ni kring de här frågorna?
Hur mycket ska föräldrar engagera sig? Vad kan de fordra
av sina barn? Hur viktiga är resultat? Vissa klubbar har
inrättat budord som ska skapa en bättre atmosfär kring
ungdomsmatcherna. Diskutera gärna hur man gör sport till
något som är roligt för alla. Hur hittar man en bra balans
mellan lek och satsning?
Länk: http://www.skaneboll.se/9-budord-till-foraldrar/



FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET. TEL 08-665 11 00. WWW.SFI.SE/FILMISKOLAN

Tips på fördjupning
•Det finns förvånande få filmer som skildrar skilsmässor
ur barnens perspektiv. Här är några som kan vara rele-
vanta att jämföra med Eskil och Trinidad: Låt isbjörnarna
dansa (Birger Larsen, 1990), The Squid and the Whale

(Noah Baumback, 2005), Tur och retur (Ella Lemhagen,
2003) och Alla älskar Alice (Richard Hobert, 2002).

• Sophie Arnö, Skiljas: barnen berättar (Rädda barnens
förlag, 2008): en bok om barns tankar kring och erfaren-
heter av skilsmässa.

• På BRIS hemsida kan man läsa om barns tankar om
sina föräldrars skilsmässa och även själv delta i en diskus-
sion om man vill. Se vidare www.bris.se
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