


För dig naken är en hudlös och nära skildring av konstnären Lars 
Lerin och hans sökande efter kärlek. Om svårigheten att träffa 
någon och att verkligen bli kär igen efter brustet hjärta och 
många år av alkoholmissbruk. Om mängder av kontaktannonser 
och blinddates som slutligen sammanförde honom med Manoel 
Marques (Junior) från Brasilien. De kan inte kommunicera med 
varandra och kommer från två vitt skilda världar. Men Lars är 
trött på att leta. Kan man bestämma sig för att bli kär? Går det 
att beställa lycka? En humoristisk och varm film med en mörk 
underton, om att våga kasta sig in i det okända. 

Regissören Sara Broos är Lars Lerins guddotter.                  

Filmen vann Dragon Award för bästa svenska dokumentärfilm 
på Göteborg International Film Festival 2012. Juryns motive-
ring löd: ”En generös och kärleksfull skildring av ett starkt möte 
mellan känslor och hjärna. Regissören bjuder in oss i en film om 
tolerans och om vikten om av att hålla sitt hjärta öppet. Och om 
att våga möta det okända. Med vackra och poetiska bilder följer 
vi på nära håll huvudpersonerna i medgångar och  motgångar.”
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Jag sitter gömd bakom tjocka täckjackor och skor i hallen och 
kikar in i köket. Det är sen kväll, tidigt åttiotal, tät granskog 
utanför Hagfors, Värmland. Jag är sju år.  På köksgolvet ligger 
en kvinna med uppknäppt blus och utsmetat rött läppstift, jag 
skymtar hennes bara bröst. Det är Monica Zetterlund. Bredvid 
henne på huk sitter en mager nervös man med ljust hår, Lars. 
Han stryker undan håret i hennes panna, hon sträcker sig mot 
honom och vill att han ska kyssa henne. Han förklarar att han 
”inte är lagd åt det hållet” men hon kan inte acceptera det. Hon 
säger att hon avgudar honom, för hans underbara akvareller. 
Det finns ingen som kan fånga ljuset som han. Hon sluddrar. 
Jag tycker hon är väldigt vacker med det stora blonda håret och 
den intensiva blicken. Lars vet att jag sitter där i hallen, han är 
den enda som ser mig. 

Kvällen slutar med att Monica får åka ambulans in till Hag-
fors efter att ha ramlat ner för trappan och slitit upp örat på  
barnlåset.

 

Lars ligger i soffan i vårt vardagsrum. Han är Michael Jackson, 
med tejpat ansikte och ögonen målade med svart akrylfärg. 
Han säger att han längtar efter att bli älskad, att han känner 
igen sig i Michael, viljan att bli någon annan. Uppväxt utanför 
en värmländsk bruksort med en pappa som ville att hans son 
skulle vara som de andra. Han prövar sin mammas läppstift 
framför spegeln och är redan som tolvåring hemligt förälskad i 
en kille i sin klass. 

Min mamma spelar Sköna Söndags Catrin Jacobs. De går in i 
olika roller. Varje vecka nya filmer. Pappa står bakom kameran. 
Ibland är jag med också.

Snart träffar Lars sin första stora kärlek, en konstnär från Lofo-
ten. De lever tillsammans i Svolvaer i ett tretton år långt förhål-
lande färgat av alkoholdelirium och gräl som ofta resulterar i 
möbler som kastas ut på gatan, sömnlösa nätter. Vi skriver brev 
ibland till varandra under dessa år och de tillfällen vi ses skakar 
han av nervositet, alkohol och tabletter. När förhållandet tar slut 

dyker han upp i mina föräldrars kök, sjunker ihop på golvet och 
viskar att han vill dö. Yngve har lämnat honom. Han lägger in sig 
på ett behandlingshem och kommer ut ren i ansiktet, blek och 
utmattad men med en beslutsamhet att börja ett nytt liv. Han 
sätter in kontaktannonser i tidningen Land. Det är nog bra med 
en stabil man, en trygg storbonde utan konstnärliga ambitioner, 
som odlar sin mark och lagar näringsrik mat...  Svaren väller in 
och Lars introducerar mig och mina föräldrar för sina potenti-
ella kärlekar. En greve från Österlen med rödtvinnad mustasch, 
en norrländsk mekaniker, en bodybuilder från Costa Rica som 
bor med sin mamma, en indisk tandläkare utan hår… Jakten 
lyckas hålla honom borta från alkohol och blir nästan ett nytt 
beroende. Jag och mina föräldrar får godkänna alla kandidater. 

Lars skriver i sin dagbok: 

Det för flutna står mig upp i halsen, nuet är en plåga och framtid-
en törs jag inte tänka på.
Cyberrymden är kall och tom, många grusade förhoppningar, 
ja tusentals brända själar irra här omkring i vanmakt och evig 
förtvivlan. Kärlekstörstande älsklingar som kallhamrats av han-
teringen. 

Efter många års letande får han till slut kontakt med en man 
från Brasilien, Manoel  eller Junior som han kallas eftersom han 
är yngst bland tio syskon. De skypar och Lars lär sig några fras-
er på portugisiska. Men mest sitter de bara och tittar på varan-
dra, visar upp rummen i huset, utsikten. Två vitt skilda världar. 

Det är något hos Manoel som Lars fastnar för och plötsligt har 
de bestämt att han ska komma till Sverige några veckor. Jag 
följer med till Arlanda och tar med mig kameran för att filma 
deras första möte som förhoppningsvis ska leda till den stora 
kärleken. 
Jag följer dem nära under tre års tid. Det blir en stormig kärleks-
historia som startat i tafatta försök att göra sig förstådd och 
utvecklas till ett passionerat förhållande med kärlek, uppbrott 
och tvivel.

Jag och kameran blev en tredje part i deras relation, närvarande 
från första ögonblicket de sågs. Någon som de båda kunde kasta 
en blick åt i besvärliga situationer, när de missförstod varandra. 
Junior ger Lars en lång kärleksförklaring på portugisiska på piz-
zerian kvällen innan han åker tillbaka till Brasilien. Hur han hit-
tat sin själsfrände och vill leva med honom resten av sitt liv. Lars 
förstår inte ett ord, kommenterar bara värmen i Juniors ögon 
och att han känner sig som en hyena som inte riktigt vet vad 
han själv egentligen vill. Först när materialet blev översatt och 
de fick se filmen förstod de vad de båda hade sagt till varandra 
och om varandra. Det blev nästan ett sätt att rekonstruera det 
första mötet. 



Hur allting till en början skedde utan ord, hur kärleken växte 
fram helt utan språk. Men kanske spelar det inte så stor roll. 
Språket kanske ibland bara blir ett skydd, ett försök att fram-
ställa sig själv på ett speciellt sätt. 

De första veckorna var svåra. Junior gick omkring i mörka sol-
glasögon och avskärmade sig. Lars var frustrerad över bristen 
på kommunikation. Min närvaro var naturligtvis också ofta be-
svärande. Hans terapeut fördömde det hela och menade att han 
bara ville hitta enkla vägar till bekräftelse och kärlek. Att det 
var ett maktförhållande, att allt skulle ske på hans villkor. 

Terapeuterna säger: du vill ha makt och kontroll, det är där för du 
tar hit någon från Brasilien, för att du inte litar på att de ska tycka 
om dig för att du är som du är. Jag har ju så svårt för att tro på att 
jag av egen kraft kan få någon att tycka om mig fullt ut.
(Lars dagbokstext från filmen).

Den största utmaningen i filmandet är att vara hänsynslös på ett 
ödmjukt sätt, att våga komma nära, inte bara den man skildrar 
utan också sig själv.  Lars är öppen och utlämnande. Det finns 
ingen skiljevägg mellan liv och konst. Han berättar i filmen och 
även i sina brevböcker om sitt alkohol - och tablettmissbruk. 
Jag kan själv känna igen mig i det, efter att hela min tonårstid 
haft svåra ätstörningar. Det är missbruk i olika former. Men det 
finns något gemensamt, försöken att döva ångesten, att fylla sin 
tomhet med något. Att bli hög av att inte äta, att ta tabletter, att 
dricka en liter whiskey och slå ut hela systemet. 
Att inte känna någonting alls. Det är en skrämmande känsla. 
Jag minns högstadie- och gymnasietiden när alla andra träffade 
sin första kärlek, förlorade oskulden, gick på date och var för-
älskade. Jag var helt iskall, spolade mina blåfrusna händer under 
varmt vatten inne på toaletten och ignorerade alla som vågade 
närma sig mig. Oförmågan att älska sig själv och därmed någon 
annan. 

Är du kär Lars, vet du om du är kär, frågar min pappa i filmen. 
Nej, jag vet ju inte vad kärlek är.

1 april, söndag 
Jag hade förberett mig grundligt. Avmaskat katterna, fyllt skaf-
feriet med basvaror, köpt brödrost och fikonmarmelad, klippt 
håret, sandpapprat fotsulorna. (Det vore vedervärdigt att framstå 
som motbjudande. Att synas på plastskärm är ju en annan sak 
än verkliga porer, sprängda blodkärl, hårstrån, nagelband, näsröt-
ter.) Så hade jag inventerat klädhögarna i stugan och åtgärdat den 
invanda röran av likt och olikt, alla de där skålarna med onödigt 
lösöre. Bäddat och klart alltså, bilen avfettad både ut- och invän-
digt och alla exotiska alternativ raderade på datorn.
Sara följde med till Arlanda för att filma ankomsten. Hon tänker 
göra en dokumentär … Vi var där flera timmar i förväg. Spänd 
förväntan, kameran i högsta hugg. Äntligen öppnade sig dörrar-
na. Och där möttes våra blickar. Han vinglade till med resväskan. 
Ett stillsamt leende, en hård kram och puss på kind: 
”How do you do!” 

Jag hade nog väntat mig en livligare, mer sprattlig typ - men här 
kom en liten “smooth criminal”  
I drygt två timmar hade han hållits i förhör i Lissabon (om hans 
ärende i EU, inkomster osv). Den stackarn hade fått sitta där ifrå-
gasatt, svett och trött efter den långa resan.
Så drog vi till min lägenhet i stan. Junior fick duscha och byta 
om, han vrängde av sig ulltröjan som jag tvingat på honom på 
Arlanda. Hans oblyga nakenhet sinnesrubbade mig, så jag näs-
tan flåsade av intresse. Redan då överraskade han med en kyss. 
En sugande beslutsam kyss. Jag blev yr, liksom drogad. Han var 
sagolik i det sparsamma sovrumsljuset. Leende guldbruna ögon, 
kakaohy, en doft av kanel? 

Efter middag och fortsatt trevande kommunikation - jag tror han 
frågade efter min katt - gick vi till sängs. 

Ur dagboken
En taktil sensation … Han somnade nästan genast i min famn, jag 
konstaterade som i en mardröm mina magerbleka extremiteter. 
Någon gång under natten råkade vi väcka varandra, och jag måste 
krångla mig undan hans klibbiga närhet. Han drömde och gnydde. 
Varma pustar mot mitt öra.  
På hemvägen igår dansade han på Q8-macken i Filipstad. Det var 
Sara som ville filma och Junior ställde gladeligen upp. När han 
kommit igång var det som om han aldrig ville sluta. Han dansade 
som för livet, skruvade upp musiken på högsta volym och kom 
loss så det fräste i asfalten, vickade på rumpan, gjorde frivolter. 
Det blev en enastående karneval inför värmlandstrafiken. 
Nu är klockan sju på morgonen. Luther protesterar högljutt. (Han 
och Gnistan har fått fly tta till ateljén.) 

Vi satt igår vid köksbordet och försökte ”prata” lite. (Jag hade 
misslyckats med frusen laxfilé.) 
”Lycklig i Brasilien?”, frågade jag. 
Han skakade på huvudet. 
”Nej, nej, solitar”. 
Ensam i ett hyresrum, snart för gammal för dans, familjen långt 
borta. 
”Solitar”, upprepade han. ”Bara bandidos i Brasil.” 
Sedan tystnade han, gjorde korstecknet och så kysste han mig, 
kramade stenhårt min hand. Vi grät faktiskt lite grand bägge två. 
Vart jag än går följer han mig - precis som Luther. Sätter jag mig 
någonstans kommer han strax och dimper ner i mitt knä eller 
skrapar sin stol närmare, flätar sin hand i min, söker min blick. 
Vi bläddrar i ordboken, vi skrattar, förtvivlar, pekar på ”varm”, 
”kall”, ”himmel”, ”Gud”, ”kärlek”.  ”Fy fan” har han lärt sig 
redan. Och ”snus”. Det mesta är ”bra”, ”mycket bra” eller ”inte 
bra”. “BIa bIa bIa” fungerar också. Men ”vagabond” får jag inte 
kalla honom. Det är ett skällsord i Brasilien. 



Och ”bandido” är ännu värre. 
Han heter förresten Manoel i förnamn och Marques da Costa 
Filho i efternamn. Han har alltid kallats Junior, för han är yngst i 
barnaskaran. Det finns miljoner sistfödda juniorer i Brasilien och 
Manoel är en av dem. Det uttalas Ssschoonio - utan r på slutet. 
Han försöker berätta om sitt land och sin familj. Sju systrar och två 
bröder. Hans mamma är mycket glad, hon tycker om att dansa. 
Men pappan är gammal och trött och går i egna tankar. Sex av 
systrarna driver motell i Coroatá, hyr ut rum per timme åt folk 
som vill ha sex. Det är ett skurande och vaskande av sängkläder 
dygnet runt. Staden är inte är större än Arvika, men där finns 
inget annat att göra än knulla, säger Junior. 
Vet inte, kanske har han levt ur hand i mun, hakat på någon me-
cenat här eller där. Jag har sett foton av honom i fler färgad lugg på 
karnevalen, där han verkar skrämmande försigkommen, hängiven 
nattens hetta … 

Tisdag 
Det hjälper inte att psykologen skickar uppmuntrande SMS om 
mina många goda sidor. Jag är som hemlös. På flykt. Om detta de-
lade förresten en kvinna på Alanonmötet igår kväll. Hon sa att när 
hon blir ledsen och trött under dagen brukar hon tänka: “Nej, nu 
går jag hem till inuti mig själv. Det är så gôtt att få vara ifred där.” 
Här börjar jag gråta. Tårarna trillar över tangenterna. 
Det är som om inga andra känslor utöver ångesten får plats i mig. 
Du vet ju hur den liksom föder sig själv, suger till sig tro och till-
lit som en vampyr. Tills ingenting annat återstår. Inte ens Temesta 
biter på den.

Fredag morgon
Vi har nyss kommit hem efter morgonpromenad, en språng-
marsch, lite böj och sträck. Jag hade tänkt gå ensam för att samla 
kraft, men då kom han plötsligt skuttande i vitskurade skor och 
skulle med. Fast skogspromenaderna vill jag helst göra ensam. 
Hans sällskap stör meditationen och jag ser bara honom. (Han 
gör sig så bra mot den vita snön.) Gud, han är ju underbar, men 
jag är inte klok. Allt har alltid fallit sig så onaturligt för mig. Det 

är så besvärligt att vakna i en annans närvaro. (Jag var obekväm 
vid frukostbordet med Y ännu efter fem år.) I sitt hem borde man 
ju känna sig som hemma, kunna slappna av och vicka på otvät-
tade tår, fisa och ställa ifrån sig klibbiga glas vid sängkanten, fet 
i håret, äcklig fullt ut. Men det tillåter jag mig inte nu. Och när 
det slumrande självföraktet flammar upp, orkar jag inte tycka om 
honom heller. Då vill jag helst vara ifred med Luther eller ligga 
och beklaga mig på mammas TV-soffa. 

Lördag eftermiddag. 
Sjöisen har gått och vår fåglarna sjunger - men vem bryr sig? 
Maten rinner osmält rätt igenom tarmsystemet. Jag fick ta en Te-
mesta idag för att få lite vila. 
Något bättre efter AA (lunchmöte i Hagfors). Korvgryta på Piz-
zeria Colosseum. 
Sedan åkte vi till Karlstad och köpte vinterkläder till Junior. 
Tröjor, byxor, jacka. 
Det blev mycket kroppsspråk och “bla bIa bIa”. Vi gick hand i 
hand genom gallerian, han lutade sig mot mig, pussade mig helt 
utan blygsel. Jag var både stolt och förlägen.
Det låg i luften att vi skulle vidareutveckla vår intimitet. Ett slags 
avgörande. 
När vi kom hem. Men. Sedan kunde ingen av oss sova. (Vem vill 
erkänna ett totalt misslyckande?) 
Jag sprang upp och ner på toaletten, Junior också i oro. 
Till slut tog jag en halv sömntablett och blev borta fram till sex på 
morgonen. Då följde han med ner i köket, duschade, kokte te och 
ägg. Vi blev sittande tysta. 
Sedan tog jag en Temesta, gick en sorgsen promenad upp mot 
Pekka. Ensam. 
De ord jag översätter och samlar i kollegieblocket blir allt dystra-
re. Ord som ”otillräcklig”, ”orolig”, ”nervös”, ”rädsla”, ”panik”. 
Vi är förstås båda rädda för att misslyckas. Även Juniors dröm har 
väl börjat naggas i kanten. 
Men om jag backar ur det här ”projektet” kommer jag att ångra 
mig resten av livet. Jag är beredd att göra allt som står i min makt 
för att rädda det som räddas kan, vill att han aldrig ska behöva 
vara ledsen en enda dag mer.

”Vad tror du om honom”, frågade jag Sara. 
”Tänk inte så mycket”, svarade hon.
Men jag är så jävla m e d v e t e n.
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Medverkande

Sara Broos (f 1977)

Regi, foto, klipp, producent 
Uppväxt utanför Hagfors i Värmland. Har gjort dokumentärfilm, kortfilm,  
videoinstallationer och radio. Hon har arrangerat workshops seminarier, 
filmfestivaler och gett ut böcker om skrivande och film. 
Driver en distansutbilding på avancerad nivå för manusförfattare. 
Bosatt i Östra ämtervik och Stockholm. Sara startade för några år sedan upp  
produktionsbolaget Alma Film. Arbetar just nu på en dokumentärfilm om en 
mor-dotterrelation, Speglingar, om Karin och Sara Broos.

www.almafilm.se

Lars Lerin (f 1954) 

Född i Munkfors i Värmland. Studier vid Gerlesborgskolan 1974-75 och vid 
Valands konthögskola i Göteborg 1980-84. Lars räknas som en av Nordens 
främsta akvarellister och har ställt ut i såväl samlings- som separatutställningar 
på gallerier och museer i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Färöarna, Island, 
Norge, Tyskland och USA. Utställningen på Waldemarsudde 2009 besöktes av 
mer än 100 000 personer. I maj 2005 öppnades en permanent Lars Lerin-
utställning på Laxholmen i Munkfors. Utställningen kommer 2011 flyttas till 
Sandgrund i Karlstad där ett nytt Lars Lerin-museum skall inrättas. 
Han har gett ut ett femtiotal böcker.

Manoel Marques  (f 1977)

Född och uppväxt i Coroatá, provinsen Maranhao i nordöstra Brasilien. 
Showdansare i fotto-band i tio år i Sverige. Bosatt i Sverige sedan tre år tillbaka. 
Kallas även Junior. Studerar på SFI och jobbar från och med sommaren 2012 på 
Sandgrund i Karlstad.

Foto:  johan Bergmark

Greger Ulf Nilson (f 1961) 

Art director, designer och curator. Har vunnit ett f lertal internationella priser som grafisk formgivare och designer. 
Han vann nyligen det prestigefyllda Goldene Letter för fomgivningen av fotoboken La Residence. 
Greger har gjort ett fantastiskt arbete med affischen, flyers och grafiken till filmen.

Hynek Pallas (f 1975)

Född i Prag, Tjeckien, är en svensk filmkritiker och fil dr i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Han skriver 
huvudsakligen i Svenska Dagbladet samt på filmbloggen Weird Science och sin egen blogg. Han disputerade hösten 
2011 med avhandlingen ”Vithet i svensk spelfilm 1989 - 2010”, utgiven av Filmkonst. Författare till boken Nowe Kino 
Szwedzkie (Ha! Art/ Polen  2009) och redaktör för filmprogrammet Bergmans Video som har premiär i SVT hösten 2012. 
Hynek har tittat på otaliga versioner av filmen och kommit med kritik och tankar kring materialet.  Att han inte kände till 
Lars eller hade någon relation till honom var betydelsefullt. Hans öppna och skarpa blick när jag ibland tappade greppet och 
saknade distans. När man klippt så många versioner är det lätt att polera bort det råa, att kasta det som man tycker känns 
onödigt. Ibland måste man våga lita på den ursprungliga känslan.

Stefan Jarl (f 1941)

Dokumentärfilmare, filmregissör och författare 
En av Europas främsta filmare med ett trettiotal både spel- och dokumentärfilmer bakom sig.
Han har vunnit över femtio priser och gett ut flera böcker.
Stefan har varit min mentor under klipprocessen. I slutet av en process är man så trött och utarbetad att det är 
lätt att börja lyssna på andra röster, att kompromissa bara för att få allt ur världen och äntligen kunna sätta punkt.
Hans entusiasm inför filmen och energi har i många lägen fått mig att orka vidare när jag varit på väg att ge upp.

Anders Nyström (f 1953)

Kompositör och filmljudläggare. Har komponerat musik till bortåt hundra teateruppsättningar. 
Arbetar också med musik & ljud till TV, dokumentärfilm, beställningsfilm, bildspel för museer och utställningar.
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Musik

Pelle Ossler (f 1962)  

Musiker, kompositör, möbelsnickare. 
Har samarbetat med Thåström sedan 
2001 bl a i projektet Sällskapet. Har 
gett ut fem soloplattor under namnet 
Ossler. Ny skiva under inspelning 
2012. I För dig naken  finns låtarna 
En förlorad vals, Hundön, Nummer 
7, Staden, Svartare än blå och 
Svinbesättningen med. 
Pelle Osslers musik har funnits med 
under hela klipprocessen och har varit 
en viktig del för att hitta tonen i filmen, 
det skeva, mörka som hela tiden är 
närvarande under ytan.  

Magnus Stinnerbom ( f 1977)

Musiker, kompositör, arrangör och producent sedan 1996. Harv, Hedningarna, 
Ale Möller Band & Outhouse Allstars är några av de band han förknippas med. 
Under 2000-talet har Magnus turnérat med flera olika folkkära artister bl a 
Louise Hoffsten och Moneybrother. 
Han är musikansvarig och kompositör på Västanå Teater i Värmland.
Till För dig naken har Magnus skrivit två pianostycken. 

www.vastanateater.se

Joakim Thåström (f 1957)

Musiker, känd som soloartist såväl som sångare och gitarrist i banden 
Ebba Grön och Imperiet.
 2012 kom hans senaste skiva Beväpna dig med vingar ut. I För dig naken finns 
Requiem med. Låten är specialskriven tillsammans med Niklas Hellberg till 
Darling Desperados uppsättning av Victor Rydbergs roman som sattes upp på 
Gärdet 1997. På skivan medverkade bl a Erland Josephson. 

www.thastrom.se

Foto:  valdemar aSp
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Mattias Areskog (f 1973) 

Journalist, musiker, låtskrivare och producent. Jobbar till vardags som reporter 
på nyhetsbyrån TT. är medlem i bandet Brothers of End, som släppt två 
kritikerrosade skivor. Har skrivit och producerat skivan High in the Lowlands 
tillsammans med Mattias Hellberg.

Mattias Hellberg (f 1973)

Musiker. Han har bland annat varit med i banden Nymphet Noodlers, Alimony, 
Hederos & Hellberg och The Hellacopters. 
2007 samarbetade och skrev han tillsammans med sångerskan Jaqee materialet 
till hennes skiva Nouvelle d'amour.
Titelspåret Nouvelle d´amour finns med i filmen För dig naken. 
Hans nya album High in The Lowlands  är ett nära samarbete med hans vän 
Mattias Areskog. Låten Oh no från skivan finns med i För dig naken.

www.mattiashellberg.com

Foto:  lupo manaro
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