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Laura pluggar arkeologi i Moskva och 
bestämmer sig för att bege sig till Murmansk 
för att äntligen få se de unika hällristningar 
hon så länge varit besatt av. Hon kysser sin 
flickvän adjö och hoppar på tåget. 

I tågkupén möter hon en fåordig vodkahals-
ande ryss. Inte precis kärlek vid första ögon-
kastet, men som gjort för en trevande och 
otippad vänskap.



KUPÉ NR 6 är en arktisk roadmovie, och kanske kan den ses 
som ett klumpigt försök att hitta lite harmoni och sinnesfrid i en 
kaotisk och ängslig värld.  

Hjärtat i historien ligger i begreppet acceptans. Vår hjälte, den 
finska studenten Laura ger sig iväg på en lång tågresa för att 
kolla in några historiska hällristningar. Hon citerar en man hon 
träffat som sagt: ”För att känna sig själv, måste man känna till sin 
historia”. Laura vill bli arkeolog för att förstå det förflutna, som till 
exempel hällristningar. Men är det verkligen den hon är? Eller är 
det bara en stulen dröm om den hon skulle vilja vara?

På tåget möter hon Ljoha, en irriterande rysk gruvarbetare som 
följer efter henne som en skugga. Hon vill förstå sig själv, och han 
blir hennes spegel. Det är inte alltid trevligt men det är vad det är. 

En roadmovie skildrar ofta en känsla av frihet. Med en bil kan 
du åka vart du vill, varje vägskäl är en möjlighet. Men jag tänker 
snarare att frihet inte alls är en oändlig räcka av möjligheter, utan 
förmågan att acceptera begränsningarna. En tågresa är som 
ödet. Du kan inte bestämma vilken väg tåget tar, du kan bara 
hänga med och ta det du får.

Hällristningar är bestående tecken från det förflutna. Laura tänker 
att hon, genom att få se dem, kan komma i kontakt med något 
beständigt. Sitt liv ser hon som en serie av försvinnande ögon-
blick, så hon inbillar sig att hon behöver få kontakt med något 
bestående. Men hällristningar är bara några kalla stenar. 

Det enda vi har är flyktiga ögonblick och allt som betyder något 
är tillfälligt. Om vi jagar efter något beständigt riskerar vi att 
förlora det vi har. Samtidigt representerar hällristningarna en 
rädsla för döden. Vi vill inte bara försvinna för evigt, vi vill bli 
ihågkomna.

Människor bygger monument och statyer för att lämna ett märke 
som bevis för att de existerat. Men det som Laura och Ljoha upp-
lever tillsammans på sin resa kommer också att lämna ett djupt 
märke i dem.

Kupé Nr 6 är min hällristning. Förhoppningsvis finns den kvar långt 
efter att jag är borta. Om inte annat bara för att säga att vi var 
där, vi spelade in de här scenerna. Vi levde och vi hade så kul.”
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