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En sexa Skåne
Att göra långfilm för 100 000 kr, 
S:t Knutsgruppen berättar
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I början av hösten 2012 tog ett gäng filmare kontakt med Lena Hansson 
Varhegyi och Joakim Strand, långfilmskonsulenter på Film i Skåne. De kallade 
sig S:t Knutsgruppen och de hade en idé. De sex gruppmedlemmarna skulle 
göra varsin långfilm på ett år, för en  budget på 100 000 kronor var. Film i 
Skåne skulle finansiera. 

Med sin ansökan lämnade S:t Knutsgruppen in en presentation, bland annat 
innehållande ett slags manifest: 

”S:t Knutsgruppen är en skara etablerade filmskapare som har utvecklat  
alternativa produktionsmetoder. Med dessa erfarenheter vill vi göra lång-
film på ett sätt som vilar på den emotionella budgeten snarare än den  
finansiella. Vi är övertygade om att den begränsningen kommer att ge sex 
fantastiska och annorlunda filmer. S:t Knutsgruppen vill bejaka berättar-
glädjen, utan restriktioner eller censur. Viljan att på riktigt våga göra film 
och vara genuina. Vi vill stödja, hjälpa och samtidigt utmana varandra. Det 
finns inget bestämt tema, inga regler eller begränsningar. Allt är tillåtet!” 

Några veckor senare var det klart. Film i Skåne gick in med utvecklings- 
pengar och för (de kanske något överraskade) filmarna var det bara att  
sätta fart. Projektet fick namnet ”En sexa Skåne”. 

I skrivande stund, drygt två år senare, är fyra filmer klara och två på gång. I 
den här rapporten tittar vi närmare på vad det blev, vad det gav och vilka 
erfarenheter man kan dra.
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Hallå där...
Joakim Strand, produktionschef på Film i Skåne. 

Varför valde ni att hoppa på En sexa Skåne? 
Vi såg den här konstellationen som intressant, och ville bejaka kreativiteten som uppvisades. 
Deras ambition att komma vidare och göra film snabbt, utan den vanliga långa processen, var 
något att fånga upp. Vi kände sedan tidigare till medlemmarna i gruppen. Vi hade haft sam- 
arbeten med samtliga, var för sig, löpande under hela Film i Skånes tillblivelse – så det fanns 
en tioårig relation att bygga på. Vi visste att detta var personer som kunde leverera, men 
samtidigt var vi beredda på, och öppna för, att det inte skulle bli färdiga långfilmer av alla 
projekt. Satsningen inbegrep också en chans att få misslyckas. 

Vad såg du som fördelar med projektet? 
Det som förenar gruppen är att de inte är nybörjare, utan alla har kommit en bit på väg. Nu 
skulle de formera sig och arbeta tillsammans i grupp. Film är ett samarbete och alla sätt att 
främja sådana ytterligare är bra, så det var den stora fördelen. 

Fanns det nackdelar? 
Den uppenbara nackdelen är att när man väljer att göra en film för 100 000 kronor så kommer 
en stor grupp människor att arbeta utan att få ut lön. Vi hade som villkor att det skulle finnas 
en budget som utgick från minimigager, där det är avtalat att gager ska betalas ut om, och 
när, pengar kommer in. En annan nackdel när man gör film på ett extremt billigt sätt är förstås 
att man måste försaka vissa saker. Man kan inte göra allt som man kanske vill i ett manus 
rent tekniskt för att det är för dyrt. Det är också mycket svårt att bekosta efterbearbetningen. 

Vad var riskerna? 
Att det inte skulle bli några färdiga filmer och att projektet skulle falla. Men det var inte 
egentligen någon stor risk. Vi använde utvecklingspengar och inom ramen för vår utvecklings-
budget så är det alltid filmer som i slutändan inte blir av. Här gjorde vi en investering som 
satte folk i arbete och gav dem möjligheten att göra något kreativt. Jag skulle säga att risken 
snarare var mindre än vid andra utvecklingsprojekt. Samtidigt var det en ganska stor del av 
det årets långfilms-utvecklingspott som gick åt. Men det passade extra bra just då eftersom 
det var andra långfilmsprojekt som fallit bort, så vi hade mer pengar till utveckling.   

Trodde du att alla filmerna skulle bli klara? 
Jag trodde att alla skulle bli av. Det finns en inneboende mekanik som gör att det är svårt att 
lägga ner ett projekt när man väl har börjat filma och materialet finns på ”remsan”.  Däremot 
var jag inte säker på att det skulle bli långfilm av alla. Det är jag fortfarande inte säker på. 

Vad har du att säga om resultatet? 
Det är över förväntan, absolut. Bara att det redan är två av filmerna som rör sig på världens 
festivaler och vinner priser är fantastiskt. Oavsett på vilket sätt och under vilka förutsättningar 
de har producerats på. Satsningen har också tjänat sitt syfte på så sätt att en mängd 
människor har arbetat och tränat sina färdigheter och kreativitet. Attityden, att de skulle våga 
ta risker och fullt ut använda sina egna uttryck, har gjort att de har lärt sig ännu mer och att 
det har blivit ett gäng mycket speciella filmer. Jag ser En sexa Skåne som ett ur alla synvinklar 
lyckat projekt. För övrigt ser vi nu en våg av skånska filmare som gör sina långfilmer utanför 
systemet. Kanske delvis inspirerade av En sexa Skåne. 
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S:t Knutsgruppen
Allt började på S:t Knuts torg i Malmö. Där satt filmarna Peter Wirén och Antonio 
Tublén, tillsammans med skådespelaren Patrik Karlsson och diskuterade det där 
med att göra film. De var trötta på att slösa energi på att vänta på finansiering 
och långdragna beslutsprocesser och bestämde sig för att göra något annorlunda 
ihop. Där den ekonomiska budgeten kanske inte var så stor, men den emotionella 
desto större. De slängde ut frågan till några vänner och bekanta, som i sin tur 
slängde den vidare.  

Kollektivet S:t Knutsgruppen bildades 2012 och bestod av Antonio Tublèn, Peter 
Wiren, Andreas Lindergård, f-film – Lisa Fjellman, Nina Waldeborn, Anna Lönn 
Franko – Maciej Kalymon och Henrik Möller. 

Alla från något slags malmöitisk ”undergroundscen”, alla med en del erfarenhet  
i bagaget, alla sugna på dynamisk samverkan och att göra långfilm, med små 
medel. Vissa kände varandra mer än andra, medan flera inte alls hade träffats  
tidigare. Gemensamt hade de att ingen –utom en – hade gjort långfilm förut.

ST KNUTSGRUPPEN
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Filmerna och filmarna – i korthet
ST KNUTSGRUPPEN
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LFO
Antonio Tublén om...

...idén
”Det fanns fragment till det som skulle bli LFO i mitt huvud 
redan innan En sexa Skåne. Jag hade haft tankar på att göra 
en historia med hypnos som en viktig ingrediens. Jag bestämde 
mig för att det skulle vara få locations. Min flickväns pappa 
skulle resa bort och hade ett hus i Mölle, som vi fick låna. Nu 
hade jag ett hus och en idé med en början och ett slut. Jag 
skrev manuset fort, på tio dagar. Skrivarglädjen var enorm. 
De ekonomiska och faktiska ramarna passade den här historien. 
Och min utgångspunkt var hela tiden att inte önska att jag 
hade haft saker som jag inte hade, utan utgå från det som 
faktiskt fanns. För i ärlighetens namn tycker man ändå alltid 
att man har för lite. 

...arbetsmetoden
Jag pratade runt och fick mitt  team. Eftersom vi var få så fick 
alla ha ”flera hattar” på sig. Vad gällde den låga budgeten så 
handlade det om att få alla att förstå omständigheterna från 
början. Ibland kan det vara lättare när det inte finns pengar 
till något alls för när man inte har några pengar så får man 
förhålla sig till det. Alla vet premissen och vad som gäller. På 
ett sätt blir det enklare för inget blir en förhandling för det 
finns inget att förhandla om. 
 Vi filmade under tio dagar, bara i Mölle-huset. Vi var runt 
tio personer och några av oss bodde till och med i huset. Det 
var i början av januari, vilket var perfekt, eftersom alla hade 
tid, hade betat av jul och nyår och väntade på att nya saker 
skulle dra igång senare under månaden. Vi jobbade enormt 
högt tempo, så var det bra att ha klippvana. Vi behövde aldrig 
flytta kameran mer en tre meter åt sidan eller två meter upp 
i luften mellan tagningarna.Vissa scener gjorde vi bara en 
tagning på. Det var egentligen inte så stressigt, snarare blev 
det positivt för skådespelarna att få vara aktiva hela tiden, 

att slippa så mycket väntan. Jag pratade mycket med dem 
om karaktärerna innan så att de kunde komma med input då,  
eftersom tiden på plats var knapp. Vad gällde personregin så 
strävade jag efter att få dem att lita på texten och dialogen 
och spela rakt upp och ner, utan att ta i i onödan. Huvud- 
rollen är ju massiv, så det var ett tungt lass att dra för Patrik 
Karlsson.
 Jag gjorde en stor del av efterarbetet själv, klippning och 
en del ljudläggning. Allt hände samtidigt under den processen. 
Vi gick från idé till färdig film på sex månader. Det kan man 
jämföra med att man gör en film sådär var femte år, den  
vanliga vägen, om man har flyt...

...pengarna
Mina 100 000 användes till mat och transporter. Vi skrev av-
tal med team och skådespelare om att de skulle få lön enligt 
avtal om och när pengarna kommer in. Man kan ju säga att de 
blir som ett slags riskkapitalister, som satsar sig själva i filmen. 
Hade jag haft större budget hade jag, förutom att betala 
folk,  lagt mer pengar på scenografin för att kunna variera 
miljöerna i huset. Nu gjorde vi så gott vi kunde. Min faktiska 
budget hamnade på 1,3 miljoner. 

...erfarenheten
Jag är nöjd med min film. Det finns såklart alltid grejor och 
detaljer som man skulle kunna göra bättre, men det här är 
min film, min humor, mina intressen – jag gömmer mig inte 
bakom något. Jag tänker naturligtvis inte göra om LFO resten 
av livet, men det har varit sweet life, jag har lekt och haft kul 
och känt en stor frihet jämfört med min första långfilm, där 
jag, eftersom det var en större produktion, fick göra större 
kompromisser. Framförallt har processen skapat ny energi. 
För mig har det här varit otroligt utvecklande. Efteråt har jag 
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skrivit ytterligare två manus på samma sätt. Premissen innebar att det inte 
fanns någon extern stress. Man FICK misslyckas. Jag lärde mig att lita på 
min intuition och prova saker. Jag vågade ta risker. Om jag hade haft mera 
pengar så hade jag nog varit tvungen att spela mer på säkra kort. Inte vågat 
krydda ordentligt. 
 Men konceptet passar sig nog bäst för människor med en del erfarenhet. 
Det är också ett bra sätt att skola filmarbetare. Genrefilmen passar för den 
här typen av lågbudgetprojekt och har en tradition av att kunna göras för 
mindre budget. (Men oavsett genre så får man ju anpassa sin historia efter 
sin budget.) Det finns en stor fördel eftersom den har sina kanaler och inte 
behöver stora namn för att nå ut på festivaler till exempel. 

...distribution och marknadsföring
Det har blivit både enklare och svårare med distribution idag. Det finns så 
många fler kanaler och möjligheter. Men också fler filmer, så det har blivit 
svårare att tränga igenom bruset. 
 När LFO hade sin premiär på Fantastic Fest i Austin fick vi stor uppmärk-
samhet och en mycket positiv recension i genretidningen Twitch. I publiken 
satt skådespelaren Elijah Wood, två säten bort. Han föll för filmen, den svenska  
synthen som var med och saltlakritsen som vi bjöd på under visningen. 
Wood och hans bolag SpectreVision gick in som exekutiva producenter för 
att pusha för filmen i USA. Nu har LFO visats på ca trettio festivaler, över 
hela världen och fått flera priser på genrefestivaler. Den har också recense-
rats i Hollywood Reporter. I september (2014) hade den svensk premiär på 
Fantastisk filmfestival i Lund och i slutet av oktober släpptes den på iTunes 
och dvd genom distributören MPI Media Group/Dark Sky Films. Då körde vi 
en musiktävling om en synth med bland andra Elijah Wood i juryn. Med 
noll kronor i marknadsföringsbudget så måste man vara uppfinningsrik. Vi 
har också satsat på en bra trailer, det är det enda man har på något sätt. 
Det allra bästa är att det ser ut som det kommer att komma tillbaka lite 
pengar så att vi förhoppningsvis snart kan börja betala tillbaka till dem som 
varit med på äventyret.

...framtiden
Planen är att spela in nästa film redan i vår. Jag skrev den under klippning-
en. Arbetsnamnet är ORO. Jag pitchade projektet på samproduktionsmark-
naden Frontières på Brussels International Fantastic Film Festival. Det blir 
lite Rosemary’s Baby-stil. Vi hade också möten under Cannes. Filmen kom-
mer nog att bli en internationell samproduktion och göras på engelska. 
Förhoppningsvis börjar vi spela in under 2015. LFO öppnar självklart mäng-
der av dörrar, det är en otrolig skillnad att ha den att visa upp. 

...gruppen
Jag var ju en av dem som drog i gång det hela och gruppen har varit väldigt 
viktig för mig. Jag är lite kär i hela grejen. Vi har läst varandras manus, tittat 
på varandras klippversioner, tipsat om saker. Det var ett stöd när några av 
medlemmarna hälsade på under inspelningen och verkligen kunde förstå 
min situation – även om man är en del i teamet så är man rätt ensam, som 
regissör, under inspelningen. Jag tycker att gemenskapen har tillfört mycket. 
Jag och Peter (Wirén) använde samma par poliser i våra filmer och jag an-
vände ett radioinslag om Peters huvudpersoner i min film och dök upp som 
statist i hans. det varit ett fantastiskt äventyr och att jag skulle definitivt 
gjort det igen. Det är något magiskt med en långfilm. Den blir liksom ett verk. 
Något speciellt som vi i gänget har gjort tillsammans. Och jag är väldigt 
stolt över vårt verk; LFO. 

LFO – Antonio Tublén
Produktion: PingPongFilm, SpectreVision
Producent: Antonio Tublén, Alexander  
Brøndsted, Fredric Ollerstam, 
Genre: Science-fiction, thrillerdramakomedi 
Foto: Alexander Brøndsted
Ljud: Samir Dounas
Musik: Antonio Tublén
Skådespelare: Patrik Karlsson, Ahnna Rasch, 
Izabella Jo Tschig, Per Löfberg, Lukas Loughran, 
Erik Börén
Längd: 94 min
Beräknad faktisk budget: 1,3 miljoner
Inspelningsperidod: Tio dagar
Kamera: Blackmagic Cinema Camera
Premiär: Fantastic Fest, Austin, september 
2013. Har därefter visats på ca 25 filmfestivaler 
(London, Glasgow, Sitges, Turin, Calgary, mfl) 
över hela världen och vunnit priser på flera av 
dem 
Distribution: MPI Media Group/Dark Sky 
Films. Släpptes på iTunes och dvd i oktober, 
2014. Även släppt i andra fönster; Amazon  
Instant, Google Play, Xbox, Hulu, Vudu, och  
på Netflix. 
Recensioner: 
www.imdb.com/title/tt2660332/externalreviews

Antonio Tublén har regisserat flera kortfilmer 
och en tidigare långfilm. Debuten hette  
Original (2009), producerades av Zentropa, i 
Danmark, hade premiär på filmfestivalen i  
Tribeca och fick pris för bästa film på Shanghai 
International Film Festival. Tublén gled in på 
filmbanan som klippare. Efter en tid på Z-TV 
blev det Köpenhamn, Zentropa och Nordisk 
Film. Efter femton år i Danmark bor han nu i 
Malmö, och driver bolaget PingPongFilm till-
sammans med producenten Alexander Brønd-
sted. 

LFO är en science fiction-thriller-komedi. Den 
handlar om en man som förlorat sin familj och 
i sin ensamhet förlorar verklighetsuppfattningen 
och låter sitt stora intresse – ljudvågor – ta 
över livet. Han upptäcker att ljudvågorna går 
att använda till hypnos och börjar experimen-
tera med sina grannar. Snart finns inte längre 
några som helst gränser.
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RE:
Andreas Lindergård om...

...idén
Jag ville lära mig ett nytt bildspråk. Jag är van vid humor och 
mat-tv och var sugen på filmisk stilistik och visuellt berättande. 
Jag tycker mycket svensk film är ”pratfilm”. Jag visste att jag 
ville arbeta med kameran på stativ och med ett långsamt 
tempo, i ”gammal” stil. Och att det skulle vara en mörk, 
skräckig historia, inspirerad av Polanski och Hitchcock. Jag 
hade ingen tydlig idé eller färdigt manus; den här historian 
kom till på grund av En sexa Skåne, budgeten skapade filmen. 
Man kan ju säga att jag gjorde en sådan film som man inte 
ska göra – med ett alldeles för kort manus, som hela tiden 
refererar till andra filmer och scener. Därför heter den RE:. 
Men jag såg det här främst som ett tillfälle att träna och lära 
mig mer, av den gamla tidens filmberättande.

...arbetsprocessen
Vi fick besked i september och i början av november var jag 
igång med inspelningarna. Det ger verkligen en positiv skjuts 
att få ihop folk så snabbt. Manuset var bara femton sidor och 
gick fort att skriva. Jag var ju ute efter att berätta med bilder, 
inte med dialog och det bestod mest av en plot, de viktiga 
punkterna. Sedan improviserade vi efter det. 
 Vi spelade in under sammanlagt 11,5 inspelningsdagar, till 
största delen in i ett hus som jag hade lånat av en kompis. 
Jag hade velat spela in alltihop i en sammanhängande period, 
men det var omöjligt eftersom huvudrollsinnehavaren Jenny 
Lampa, som är med i varenda scen, parallellt arbetade på 
Chinateatern i Stockholm. Hon åkte direkt därifrån på sön-
dagen till vår inspelning och så körde vi fram till torsdagen, 
så det blev en väldigt speciell och intensiv period, med hög 
koncentration. Vi var ett litet team med foto, b-foto, ljud, 
scenograf och någon mer på plats, aldrig mer än sex stycken, 
ibland färre. Det innebar att alla tog ett större ansvar för sa-
ker som smink, kostym, hår, klaffbilder och liknande. Jag 
fungerade själv som producent och tog hand om all logistik. 
Jag tog med fotografen från tv. Han han hade heller aldrig 
gjort långfilm, men vi ser bilder på samma sätt. Vi blandade 

olika kameror, hyrde en billig, lånade en annan och använde 
iPhone. Först hade vi tänkt ha ganska mycket lampor men ti-
den fanns inte. Min fotograf tycker om ljussättning men jag 
gav honom tio minuter per scen. Det blev många coola lös-
ningar. Huset låg på en plats där vi blev störda av massa ljud, 
trafik, hundar, dagisbarn. Vi insåg snart att ljudet inte gick att 
använda. Det mesta fick göras om i efterhand. Bara 5% av lju-
det som används är taget på plats, resten är pålagt. Det blev 
självklart mycket extra  efterarbete. 
 Inspelningarna började i november, 2012 och jag var helt 
klar, efter några kompletteringar, sommaren 2013. Men det 
har varit långa luckor mellan arbetsperioderna, på grund av 
andra jobb och privata saker som hänt. För att testa gjorde vi 
också en extra version där jag kommenterar scenerna själv. I 
efterhand har vi också gjort om ljudmixen igen och klippt om 
filmen igen, det blev klart i juni, 2014. 

...pengarna
Mina pengar användes till mat, transport, hårddiskar, och 
foto – fotografen fick en liten betalning eftersom han tog 
tjänstledigt från sitt jobb på tv. En liten del användes också 
till kostym. När allt var klart så fanns det 1500 kronor kvar, 
som hjälpte till att täcka kostnader för dvd:er, affischer och 
annat. Den faktiska budgeten uppgick till 1,6 miljoner, av vilka 
den långa efterproduktionstiden  utgör en stor del. 

...erfarenheten
Man kan inte bli bättre på något om man inte gör det. Som 
regissör tränar man aldrig. Musiker sitter hemma och repar 
innan en spelning, men vi övar aldrig. Nu fick jag tillfälle till 
det. Och det har varit fantastiskt lärorikt. Det största proble-
met med för lite pengar är att man inte kan betala folk. Men 
det blir som en typ av filmskola, för alla. Vi hade för lite tid 
och hade jag gjort om allt i dag hade jag gjort på annat sätt, 
spelat in i en annan ordning. Vi hann inte riktigt med när- 
bilderna, som behövdes.  Idén att låna hus av en god vän kan 
verka bra, men risken är att man inte är lika goda vänner  
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RE: – Andreas Lindergård
Produktionsbolag: CherryKill Films
Producent: Andreas Lindergård
Samproducenter: Henrik Rambe, Christian  
Hallman
Genre: Psykologisk thriller
Manus: Andreas Lindergård
Foto: Markus Lindgren
Ljud: Johannes Hansson, Peter Klässman
Musik: Henrik Rambe
Klipp: Andreas Linergård, Ulrika Rang
Kostym: Andreas Lindergård
Skådespelare: Jenny Lampa, Anders Möller, 
Anna Rasch, Annika Lundgren, Hanna Sjögren, 
Ariadna Kozlovski och Angelina Dudus
Längd: 76 min
Teknik: 
Beräknad faktisk budget: 1,6 miljon kronor 
Inspelningsperiod: 11,5 dagar
Premiär: Ingen officiell
Hemsida: www.andreaslindergard.com
facebook.com/filmRE
 
Andreas Lindergård har gjort flera prisbelönta 
kortfilmer både i Sverige och USA, där han stude-
rade och sedan arbetade i filmbranschen under 
sexton år. 2008 gjorde han dokumentären Jann 
of Sweden, för SVT: s Folket i bild. Han har regis-
serat avsnitt av tv-serierna Starke man och Hipp 
Hipp och flera av matlagningsgprogrammen med 
Tina Nordström, bland annat Scandinavian Cook-
ing, för den amerikanska marknaden.  

RE: är en psykologisk thriller om en ung kvinna, 
som tappar greppet om verkligheten  när hon  
ensam åker tillbaka till sin barndom sommarhus. 
Där konfronteras hon med det förflutna. Filmen 
är en hommage till filmer som Polanskis Repul-
sion och Hitchcocks Psycho. 

efteråt och att man uppfattar situationen på väldigt olika sätt. Det lämpar 
sig extra bra med genrefilmer för den här typen av lågbudgetprojekt. Det 
kan man ju se på framgångar som Blair Witch Project och Paranormal Activi-
ty. Jag tror att erfarenhet är nödvändig för att klara av det. Det är ju 
skitsvårt att göra film. Men man lär sig också mer på att lyckas eller miss-
lyckas här än att gå på en filmskola. 

...marknadsföring och distribution
Det är inte så mycket gjort än så länge. Filmen ska skickas till en del festivaler, 
mest sådana inom genre- och experimentfacket.  

...framtiden
 Jag har flera olika projekt inne som jag sökt pengar för och diskuterar med 
internationella samproducenter. Ett är ett lågbudgetmanus som jag till-
sammans med Solid Entertainment hoppas få igång i Kanada. Ett annat, 
som heter KEFF och är  inspirerat av filmer som City of God, Medan vi Faller 
och Sin Nobre, ligger hos Moving Sweden. Ett tredje är baserat på boken 
Helga – sotarens röst tystnar aldrig, av Höganäsförfattaren Anette Svensson 
Kozica. Det är perfekt att använda den här filmen som referens. Man kan 
visa att man kan leverera en hel långfilm för 100 000 kronor. Det är ju rätt 
fantastiskt. Jag skriver också på en TV-serie-idé för Peter Settmans nya fö-
retag, Brain Academy. Utöver det så fortsätter jag att regissera reklamfilmer 
och håller på med en pilot om mat i Malmö för SVT. 

...gruppen
Det har varit häftigt att ha en grupp som stöd bakom sig. Sedan blir det ju 
som det alltid blir med grupper och dynamik, några dominerar alltid. Jag 
har egentligen ofta svårt för grupptänk och att man ska tycka lika. Frågan 
är ju om gruppen eller individerna går först. Det har inte riktigt uppstått 
riktigt lika mycket samarbete som jag hade trott. Vi arbetade i olika takt 
och ibland kunde ingen när det fanns behov. Jag blev till exempel klar först 
och sedan var jag själv väldigt upptagen under året efter. Jag visade nog 
inte mina klippversioner men tittade på några andras. Det var också tänkt 
att vi skulle dyka upp mer som cameos i varandras filmer än vad som blev 
av. Men jag tror att vi alla har tyckt att det varit bra. Jag hoppas gruppen  
lever vidare.
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Lokalvårdaren/Feed the Light
Henrik Möller om...

...idén
Jag hade fått blodad tand och gått och funderat på långfilm 
efter att ha gjort Demonen, en skräckkortfilm, som fick pris 
på Philip K. Dick-festivalen i New York. Men att göra långfilm 
är ett stort projekt, så det måste vara något man brinner för. 
Men jag hade redan en idé till ett manus,  
inspirerat av H.P. Lovecraft, och när vi fick ja så satte jag 
igång omgående. Tidigare har jag ju jobbat med humor som 
huvudingrediens, men nu visste jag att det var skräcken som 
var det viktiga. 

...arbetsprocessen
Det gick tre månader från idé till manus. 
Jag började i december, 2012, och var fär-
dig i mars, 2013. Jag skrev inte varje dag, 
men flera gånger i veckan. Manuset fort-
satte att utvecklas under arbetets gång, 
ända in i klipprocessen. Jag producerade 
själv men hade min medarbetare Martin 
Jirhamn som drog lasset ihop med mig 
och spelade en av rollerna. Jag valde en 
ruffig dokumentär estetik, eftersom jag 
skulle filma själv. Det var svårt att få en 
fotograf att jobba gratis och eftersom 
jag är från videogenerationen så var det 
logiskt att välja en stil som jag behärskade. 
Vi tejpade micken på kameran så jag tog 

också ljudet själv. Men vi hade fem olika ljuddesigners in-
blandade. Vi använde små ledlampor och gaffa och skapade 
en look utifrån det.  Planen var att filma i färg, men resulta-
tet blev inte bra så jag tänkte om och gjorde filmen svartvit. 
Det var helt rätt beslut just då, men det har gjort det svårare 
i lanseringsledet. Vi spelade in i mars på sex-sju inspelnings-
platser i Malmö, till exempel Moderna, Folkets Hus, Sofie- 
lundsskolan och Möllan. Och så en dag i Hässleholm. Vi sat-
sade på tolv inspelningsdagar, oftast lördag-söndag, men 

landade på fjorton, men då var inte alla  
heldagar. Vi började filma direkt, även re-
petitionerna blev tagningar, eftersom det 
i sig inte kostar något att filma. Manuset 
var ganska detaljerat och dialogen exakt 
skriven. Självklart lämnade jag en del fri-
het till skådespelarna, men det var inga 
stora utsvävningar det handlade om. Me-
toden var att jobba så snabbt som möj-
ligt. När vi var klara hade vi trettio band 
med trettio timmar material på. Filmen 
var klar i november, 2013.

...pengarna
Den faktiska budgeten hamnade på 1,1 
miljon. Några saker som jag lade pengarna 
var hyra för locations, kostym och en dator 
– som jag kunde klippa på. 
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Lokalvårdaren/Feed the Light – 
Henrik Möller
Produktionsbolag: Simon Möller Film
Producent: Henrik Möller
Genre: Skräck, supernatural
Manus: Henrik Möller, Martin Jirhamn
Foto: Henrik Möller
Ljud: Henrik Möller
Ljuddesign: Simon Möller, Mattias Nihlén, 
Testbild!, Tublenco, Jonas Frank Jirhamn
Klippning: Henrik Möller, Magnus Gillberg
Musik: Testbild!
Specialeffekter: Magnus Gillberg, Simon Möller
Skådespelare: Lina Sundén, Jenny Lampa, Martin 
Jirhamn, Patrik Karlsson, Karin Bertling
Längd: 77 min 
Kamera: HDV, ljud direkt in i kameran
Ljus: 40 och 60 Watts glödlampor. Uppladd-
ningsbara LED-lampor som de kunde hålla i 
händerna och en 1000 W tungstenlampa 
Beräknad faktisk budget: 1,1 miljon kronor
Inspelningsperiod: 14 dagar
Premiär: På HP Lovecraft Film Festival i Portland 
i april, 2013. Belönad för bästa film. Visades 
sedan på den mexikanska kultfestivalen Morbido 
Film Fest i november och på Portugal Under-
ground film festival, 2014
Distribution: Diskuterar med olika bolag.
Hemsida: www.youtube.com/user/HenrikMoller
www.facebook.com/HenrikMollerFilmer
Länkar: twitchfilm.com/2014/06/descend-to-
the-depths-with-lovecraft-inspired-feed-the-
light.html
www.filmbizarro.com/view_review.php?re-
view=lokalvardaren.php

Henrik Möller är utbildad på Malmö filmskola, 
på Fridhems folkhögskolas videolinje och på 
IHTV i Göteborg och har arbetat som manuslek-
tör hos Sonet Film. Han har gjort ett stort antal 
kortfilmer, ofta med staden Malmö i fokus. Han 
har också skrivit, ritat och gjort rösterna till ett 
sextiotal kortfilmer, som getts ut på tre sam-
lings-DVD:erna Kaninhoran och andra barn-
domsminnen från Malmö, Ångesthunden och Mal-
mö under vatten samt Döden gör sightseeing i 
Malmö. Skräckfilmen Demonen vann pris som 
Best Supernatural/Horror Film 2012 på The Philip 
K. Dick Science Fiction Film Festival i New York. 
När han inte gör film arbetar Henrik Möller som 
Montessori-förskolepedagog. 

Lokalvårdaren är en klaustrofobisk, övernaturlig, 
skräckfilm om Sara, som motvilligt går på en ar-
betsintervju för ett lokalvårdarjobb och får det. 
Men hon har en helt annan agenda än att städa 
golv. Sara letar desperat efter något i de dunkla 
korridorerna. Ljuset från lysrören orsakar kraftiga 
migränanfall, städpersonal försvinner spårlöst i 
ljusflimret och ställer man frågor till chefen kan 
vad som helst hända. Sara upptäcker att tiden är 
knapp om hon skall hitta det hon söker.

...erfarenheten 
Jag är ju van att arbeta med nollbudget och att inte ha några pengar alls. 
Men det var stor skillnad att göra långfilm. Långfilm är ett odjur. En kort-
film kan man ha i huvudet men en långfilm kräver utvecklad storyboard 
och mycket mer planering. Man kan inte ha kolla på allt själv och det blir en 
del skavanker. Det står mer på spel. 
 Och kräver en enormt stor envishet. Jag lärde mig väldigt mycket. Det 
jobbigaste var klippningen. När man upptäcker att man saknar bilder som 
behövs för att få ihop det. Vi löste det  genom att gå ner i källaren och fil-
ma bilder på händer med handskar och fötter som sprang. Vi tog även ljud i 
efterhand. Det handlade om otroligt kämpande och uthållighet. Om jag 
hade haft, säg, sju miljoner istället hade jag filmat i färg och satsat ordent-
ligt på fotot och ljussättningen. Fått filmen snyggare och mer kommersiell. 
Men jag hade gjort precis samma story. Och med större budget så uppstår 
andra problem. Jag skulle kunna tänka mig att göra om samma sak igen, 
men lära av mina misstag och testa en annan metod. Då hade jag låst in 
mig någonstans i tio dagar och spelat in på en plats. Jag gjorde det lite svårt 
för mig, den här gången, men jag tyckte att det var viktigt med olika miljöer. 
Skräckgenren lämpar sig kanske extra mycket för lågbudget. Och även om 
den har en relativt liten publik i Sverige så finns det stor publik utomlands. 
Men egentligen fungerar det för vilken sorts film som helst. Har man bara 
en tillräckligt bra idé, så når man fram och kan bli framgångsrik, även med 
låg budget. Man behöver ett manus som fångar och man behöver veta att 
det tekniskt går att förverkliga. De flesta idéer går att skala ner och göra 
mindre episka. 

...marknadsföring och distribution
Lokalvårdaren hade premiär på H.P. Lovecraft-festivalen i Portland i april.  
Jag hade visat en kortfilm där innan. Det var en stor ära för mig. Den fick 
dessutom pris för bästa film. För mig är det värt mer än Guldpalmen i Cannes. 
Efter det har jag jag kört ett race för att hitta distributörer, bland annat på 
filmfestivalen i Cannes, där nästan hela S:t Knutsgruppen var på plats. Men 
jag avvaktar lite nu, tyckte att en del av dealarna var lite risiga. Att jag vann 
priset betyder mycket och jag använder det som PR, både på affischer och 
visitkort. 
 Att också få visa den på helt galna Morbido Film Fest i Mexico var stort. 
Jag har inte gjort den här filmen bara för Sverige. Vi har en jämförelsevis  
liten publik för genrefilm men det måste ju finnas plats för mångfald. Ut-
omlands är intresset stort. Till och med i Cannes finns ju en stor business 
runt genrefilmen, där alla har gemensamma referensramar. 

...framtiden
Jag har spelat in flera nya kortfilmer sedan Lokalvårdaren. Nu senast en live 
action med specialeffekter. Men jag är ingen tekniknörd. Jag håller på att 
skriva ett nytt långfilmsmanus, som också är inspirerat av H.P. Lovecraft. 
Det heter Crawling Chaos.

...gruppen 
Jag var till en början lite skeptisk när jag blev inbjuden. Och lite nervös. 
Men jag ville ju göra långfilm, så självklart tackade jag ja. Jag kände ett par 
av de andra, men resten var helt nya bekantskaper. Branschen är ju annars 
mycket destruktiv och kompetitiv. Här var vi på samma nivå och kunde 
stötta varandra. Ha klippmöten och kolla på varandras rough cuts. Bra var 
också att höra från Antonio, som gjort långfilm tidigare, vilka problem som 
då saboterade för honom.
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Triumfens söta sötma/The 
Sweet Sweetness of Success
Peter Wirén om....

...idén
Jag har gjort ett hundratal kortfilmer och lärt mig hitta vägar 
att berätta mina berättelser utan cash. Jag har också skrivit 
flera långfilmsmanus och hade flera idéer liggande men insåg 
att alla var för stora för en så begränsad budget. Jag jobbade 
dessutom heltid på tv samtidigt. Men det fanns ett embryo 
till en annan idé, som skulle kunna utvecklas och som passade 
det här projektet. Det gällde ju att snabbt få ihop en story 
för nada pengar. Det var en fake-dokumentär om en doku-
mentärfilmare. Och det skulle vara en underhållande film. 
Som jag kunde göra på billigast tänkbara sätt, med en kamera 
och i befintliga miljöer i befintligt ljus. 

...arbetsprocessen
Jag skrev ett treatment på ungefär femton sidor. Det hade 
ingen dialog men ingångar och utgångar till varje scen. Det 
gick väldigt snabbt, på en timme. Jag hade det uppsatt på 
väggen hemma och förde in nya händelser efterhand. Jag 
hade först tänkt spela in scenerna kronologiskt och klippa lö-
pande, men den metoden fungerade inte eftersom nya idéer 
och infall dök upp hela tiden. Inspelningsperioden blev ut-
spridd, den påbörjades i november 2012 och höll på ända 
fram till slutet av augusti året därpå. Det blev en fördel. Det 
syntes att det som hände i filmen utspelades under lång tid, 
årstidsväxlingarna gjorde att det kändes mer episkt. Budge-

ten påverkade inte val av skådespelare och team i någon 
större utsträckning. Man får som filmare inte vara blyg för att 
fråga skådespelare om de kan ställa upp gratis. Man får utgå 
från att om de säger ja så beror det på att de tycker att det är 
så pass intressant att det är värt det. Teamet bestod mest av 
mig själv och en inspelningsledare. Jag filmade och tog ljud 
och använde ingen ljussättning. Där har Way Creative gått in 
i efterhand och gjort ljudmixningen. Vi använde en kamera-
rigg med två kameror, en större och en mindre, som tog olika 
utsnitt, hel- och halvbild samtidigt. Eftersom filmen hade 
formen av en mockumentär så fungerade det inte med allt-
för kända skådespelare. Det var logiskt att jag spelade huvud- 
personen själv. Jag använde totalt fyra skådespelare, som 
hade fyra-fem inspelningsdagar var. Upplägget under inspel-
ning byggde på att få varje scen att kännas rimlig. Dialogen 
improviserade vi fram, men jag hade såklart stoppat in en del 
darlingar. Det var sällan flera tagningar. Om jag märkte att 
förloppet  började ta en ny riktning, så stoppade jag bara, och 
bytte riktning. Det blir i slutändan mindre filmat material än 
till en vanlig film. Jag har klippt själv och filmen blev helt klar 
i maj, 2014. 
 
...pengarna
Den faktiska budgeten uppgick till 700 000-800 000, inklusive 
lön till mig själv. Jag är ju å ena sidan van vid att jobba med 
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Triumfens söta sötma/ 
The Sweet Sweetness of Sucess 
– Peter Wirén
Genre: Komedi/mockumentär
Produktionsbolag: PingPongFilm
Producent: Alexander Brøndsted
Manus: Peter Wirén
Foto: Peter Wirén
Ljud: Peter Wirén   
Inspelningsledare: Caroline Draab 
Skådespelare: Dennis Wennberg, Elena  
Alexandrova, Henriette Berntsen, Lars Säfström, 
Bodil Mårtensson
Längd: 95 min
Kamera: Canon eos 600d, Canon eos 5d mk 2, 
Gopro 2 och 3+
Ljud: Sennheiser trådlös mygga, Røde mygga+-
zoom h1 och zoom h6, Røde videomic
Inspelningsperiod: Vet ej 
Beräknad faktisk budget: 700 000-800 000 
kronor 
Premiär: På Snowdance Independent Flm  
Festival i Landsberg, Tyskland
Distribution: Söker till filmfestivaler 
Hemsida: www.youtube.com/user/peterwiren

Peter Wirén är kort- och dokumentärfilmsregis-
sör och TV-producent. Han gar producerat pro-
gram som Amigo och Robins. Parallellt har han 
regisserat över femtio independentkortfilmer, 
som i huvudsak visats på hans egen YouTube- 
kanal. Han blev nominerad för bästa manus till 
filmen Kebabrulle på Skånska filmdagarna och 
fick pris för bästa film, bästa foto, bästa klipp, 
bästa manliga skådis för The birthday present på 
Pixel Skånes filmfestival, 2010. Han var finalist 
med två filmer; The Birthday Present och The  
Cleaning Woman på den internationella Creative 
Heads-tävlingen på YouTube. Karriären började 
med en rockvideotävling, som förde honom till 
Tvärsnytt. 

Triumfens söta sötma är en tragikomisk mocku-
mentär om en gränslös dokumentärfilmare som 
har bestämt sig för att göra en film om en gam-
mal skolkamrats kamp för att komma över sin 
största fiende: Höjdrädslan. Skolkamraten är 
dock inte det minsta intresserad och en hänsyns-
lös strid med kameran som vapen inleds. Hur 
långt kan en desperat filmare gå i sin strävan att 
skapa ett konstverk och var går gränsen mellan 
hängivenhet och ren galenskap?

tv, som går snabbt, men där det finns pengar. Å andra sidan med mina egna 
filmer, där det inte har funnits några pengar. Men jag upplever det som att 
jag hade tillräckligt med pengar för att göra den här filmen och har inte rik-
tigt tänkt på om jag hade gjort andra val om det hade funnits mer. 

...erfarenheten
Jag är nöjd. Jag ville göra en underhållande film. Visst skulle jag ha kunnat 
klippa om ytterligare en gång, men jag är färdig med det här nu och vill gå 
vidare och dra nytta av erfarenheten. Kanske tog jag i lite för hårt. Och det 
är aldrig bra att avbryta sitt regisserande för att man måste hålla på med 
tekniken. Drömmen är att filmen spelar in så pass mycket pengar så att jag 
kan betala skådespelarna. Då blir det ännu lättare nästa gång. För om man 
kan göra en-två filmer på det här sättet först, göra sig känd som auteur och 
visa hur man jobbar, då kan man också göra vanlig film sedan. Utan att ens 
idéer måste urvattnas när de möter ”verkligheten”. Jag skulle vilja använda 
samma arbetsmetod igen. Jag tror kanske att den här typen av lågbudget 
lämpar sig bäst för genrefilm. I alla fall för film med få locations, och det är 
ofta rysare, till exempel. Eller för filmer där man kan arbeta mycket med 
green screen och liknande. Men man ska nog ha gjort sina hundår inom 
kortfilmen för att kunna göra en långfilm på det här sättet. Gjort misstag 
och blivit rationell. Insett att det inte handlar om att göra film som ser ut 
som annan film, utan något annat, och våga driva djärva galna projekt.
 Film är ju märkligt på det sättet att det är både en kommersiell han-
delsvara och ren konst. Vi har hamnat i ett förvirrat läge där branschen 
(pengafolket) kan uppleva att en del filmare (som har en konstnärlig agenda 
snarare än en kommersiell) inte fattar att man måste göra en film enligt 
vissa mallar (den förhatliga anglosaxiska dramaturgin) medan filmaren inte 
fattar varför inte pengafolket inte förstår hans/hennes vision. Då kan mikro- 
budgetfilmer vara en bra lösning. Pengafolket slipper lägga pengar på så-
dant som inte genererar pengar och filmaren behöver inte reta upp sig på 
pengafolkets besatthet av mallar utan göra den film han/hon vill... Det kos-
tar bara en miljon för att få fram tio filmer som inte behöver gå ihop. Ett 
bra riskprojekt för att få fram intressanta filmer och filmare. 

...marknadsföring och distribution
Filmen ska ha premiär på Snowdance Independent Film Festival, i Lands-
berg, Tyskland. Den är skickad till en del festivaler och vi väntar på svar. Den 
är ju genremässigt lite svår. Jag har fått hjälp från Antonios bolag (Ping-
PongFilm) med det, jag är själv ganska obegåvad när det gäller den delen. 

...framtiden
Jag planerar nu nästa långfilm och börjar spela in i höst. Jag kör igång utan 
pengar och tar det efterhand. Den heter Julhoran och är en hemsk komedi, 
som handlar om att ingen är bara offer eller monster. Jag har fått med skå-
despelare. Och har en stor vilja och lust att experimentera med att hitta 
den rätta metoden och sättet att arbeta med skådespelare.

...gruppen
När vi ses är det som att vi är gamla krigare och det är en skön känsla. Jag 
har fått vänner för livet. Alla upplever en väldig glädje över att ha kunnat 
förverkliga sina idéer och testa. Vi har  tittat på varandras klippningar och 
manus, men aldrig hela gruppen samtidigt. Jag tror det beror mycket på att 
det har varierat väldigt mycket vilket skede de olika filmerna har befunnit 
sig i. Vi har peppat varandra och det har funnits någon att gå till. Samtidigt 
har det inneburit lite positiv konkurrens. Man vill ju inte göra den sämsta 
filmen.  Det är en smärtsam upplevelse att göra långfilm. Själv hade jag 
inte gjort långfilm utan gruppen. Man behöver någon att hålla i handen. 

FILMERNA

FO
TO

:  
PE

TE
R 

W
IR

EN



16

Mellanrumsfruar
Anna Lönn Franko och Lisa Fjellman om...

...idén
Mellanrumsfruar kommer ursprungligen från en idé om en 
tv-serie. Serien skulle heta Möllevångsfruar, som en burlesk 
travesti på Hollywoodfruar och utspela sig runt Möllevångs-
torget i Malmö. Vi hade alltså redan arbetat med utveckling 
av våra huvudkaraktärer och fått transmediapengar från 
BoostHbg för att arbeta vidare med tv-serien. När vi fick frå-
gan om att vara med i S:t Knutsgruppen och göra långfilm 
var det självklart att vi skulle använda våra huvud- 
karaktärer. Men då var vi tvungna att sätta in dem i en lång-
filmsdramaturgi. 
 Visionen var tydlig när det skulle bli film; vi drevs hårt av 
tanken på att prova om tre kvinnliga dagdrivare, helt i eget 
majestät, totalt utan anknytning till män eller barn, fungerade 
som huvudkaraktärer. Ingen har gjort den här typen av ka-
raktärer innan. Inspirationen kommer från regissörer som 
Marie-Louise Ekman, Terry Gilliam  och Dvaid Lynch och filmer 
som The Big Lebowski och Down By Law. 
 Vi hade inte tänkt på långfilm innan men när Peter Wirén 
frågade så accepterade vi idén. Då blev det Mellanrumsfruar, 
där ordet mellanrum står för för det kaosartade, det lustfyllda, 
det outgrundliga rum där man får befinna sig. Ett tillåtande 
rum där man får vara som man är, göra som man vill, där 
man får förlora sig och uppslukas av varats och skapandets 
gåtfullhet. Ett rum där allt är möjligt. 

...arbetsprocessen
Vi började med manus i december, 2012. Det tog tre-fyra 
månader och var klart i mars, april. Vi hade från början tänkt 
ha flera karaktärer, som grannar och byggarbetare, men efter 
hand, under inspelningens gång, blev vi tvungna att stryka. 
Manuset anpassades och skrevs om i flera olika varianter. Det 
var väldigt processinriktat och följde produktionens förut-
sättningar. Dialogen är förhöjd och icke-naturalistisk, vilket 
var ett medvetet grepp. 
 Eftersom vi hade så lite pengar i produktionen gjorde vi 
det mesta själva, spelade huvudrollerna, regisserade, produ-

cerade, Vi hade hoppats få hjälp med scenografin, men det 
blev inte så. Kostymerna till huvudkaraktärerna är specialde-
signade av Åsa Gjerstad som fick fria händer att skapa karak-
tärernas specifika utseende. Men även mask och peruk är 
speciellt utformade för Mellanrumsfruarna. Vi spelade in de 
första scenerna i Ystad Studios i april, 2013. Där byggde vi 
upp Mellanrummet från grunden. Vi byggde dekorväggar, 
målade och bestämde storleken på rummet. Scenografin var 
mycket omfattande. En hel del rekvisita inköptes i Malmö, 
andra delar lånades av vänner och på secondhandbutiker, 
dels skapade vi en del själva. Framförallt hyrde vi en hel del 
scenografi och rekvisita av Rock’n’Roll Film, som har sitt la-
ger bredvid Ystad Studios. Vi jobbade under tidspress efter-
som vi bara hade studion under begränsad tid. 
 Bygget blev klart samma dag som vi skulle spela in. Vi var 
totalt oerfarna och det var svårt att få plats med allt som vi 
hade tänkt, som lampor till exempel... Det blev jämnt ljus 
uppifrån, i hela rummet. Vi hade en dröm om att improvisera 
och känna in rummet under inspelningen, med ganska öppet 
manus. Vi spelade dessutom in i två lägenheter och på en 
vind i Malmö som scenograferades grundligt. Men vi spelade 
även in utomhus på ett antal ställen i Malmö, bland annat i 
Folkets Park och på Möllevångstorget. 
 Sammanlagt blev det tjugotre utspridda dagar, under 
sommaren, fram till september. Man kan säga att vi mötte 
den brutala verkligheten. Förseningar uppstod ibland på 
grund av att folk plötsligt inte kunde eller att det helt enkelt 
regnade. Ibland vi fick vi helt tänka om när de inspelnings-
platser vi använde plötsligt var upptagna, som när det var 
fullt av skejtare på en ramp som vi använt dagen innan. 
 Vi klipper filmen själva. Det har varit svårt att klippa efter 
manus eftersom en del material helt enkelt inte har fungerat. 
Vi har ju brödjobb vid sidan av och det har fått bli när vi har 
kunnat och därför också dragit ut på tiden. Nina, som arbetar 
heltid, är bara med då och då, när hon kan. Så har det varit 
under hela processen. Vi hoppas på att bli klara under 2015.
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Mellanrumsfruar – f film: Anna 
Lönn Franko, Lisa Fjellman,  
Nina Waldeborn
Genre: Feministisk buskis
Producent: Lisa Fjellman, Anna Lönn Franko 
Foto: Björn Petersson 
Ljud: Jacob Gustavsson 
Manus: Lisa Fjellman, Anna Lönn Franko 
Regi: Lisa Fjellman, Anna Lönn Franko, Nina 
Waldeborn 
Scenografi: Lisa Fjellman, Anna Lönn Franko
Klipp: Lisa Fjellman, Anna Lönn Franko 
Klippkonsult: Ulrika Rang 
Kostymdesign: Åsa Gjerstad 
Mask&peruk: Metha Engqvist Griffiths 
Musik: Peter Minorsson 
Produktionsteam: Annette Lundgren, Cecilia 
Leiegård, Max Minorsson, Aksel Boss, Mattias 
Persson 
Skådespelare: Anna Lönn Franko, Nina  
Waldeborn, Lisa Fjellman, Harald Leander, Karin 
Bertling, Peder Holm, Pauline Bengtsson, Sinja 
Waldeborn 
Längd: Ca 75 min
Kamera: Canon 5D / Black Magic 
Beräknad faktisk budget: 1,2 miljoner
Premiär: Filmen beräknas bli färdig under våren 
2015. 

Lisa Fjellman är bildkonstnär, filmare och perfor-
manceartist och Anna Lönn Franko är manusför-
fattare, filmare och skådespelare. De har sam- 
arbetat i olika projekt sedan 2011 och idén som 
ligger till grund för Mellanrumsfruar började växa 
fram samma år. Nina Waldeborn är manusför- 
fattare, filmare och skådespelare. 
 f film bildades år 2000 av bland annat Anna 
Lönn Franko, Lisa Fjellman och Nina Waldeborn 
för att kunna genomföra gemensamma filmpro-
jekt och för att utbyta och utveckla idéer. f film 
har producerat ett tiotal kortfilmer och ett par 
dokumentärer, som visats på festivaler och 
konstgallerier. 

Mellanrumsfruar är en surrealistisk komedi om 
konsten att överleva och en hyllning till det  
alternativa levernet. Idén utvecklades av Anna 
Lönn Franko och Lisa Fjellman som tog in Nina 
Waldeborn och f film för att kunna genomföra 
projektet. Den handlar om de tre dekadenta lev-
nadskonstnärerna Majken, Karna och Ursula som, 
uppfyllda av sitt skapande, tar dagen som den 
kommer. Plötsligt blir de vräkta från sin lägenhet 
eftersom huset har köpts upp av en skrupelfri 
riskkapitalist. Utan pengar och socialt skyddsnät 
driver de planlöst omkring med sina personliga 
ägodelar. Så får Ursula idén att flytta in i Mellan-
rummet – ett hemligt rum i anslutning till den 
gamla lägenheten från vilket de kan smyga in i 
sina välbemedlade grannars hem som osynliga 
snyltgäster. När de upptäcker att riskkapitalisten 
själv har flyttat in bestämmer de sig för att  
hämnas.

...erfarenheten 
Det har varit en lång process och den är ännu inte slut. Vi har fått ta till 
många nödlösningar, gjort strykningar och ändringar och fått vara snabb-
tänkta och kreativa. Man har en bild av hur det ska gå och hur filmen ska se 
ut – men så blir det inte! För oss var det självklart att spela huvudrollerna 
själva men nu inser vi att det nog hade varit bättre om någon av oss hade 
fokuserat på regin. Det var svårast när vi var alla tre i bild samtidigt. Vi borde 
också ha haft en inspelningsledare. Vi har varit överens om det mesta även 
om vissa saker varit slitiga och jobbiga. Vi (Lisa och Anna) har hela tiden 
haft samma helhetsbild, eftersom det är vi som har arbetat mest kontinu-
erligt och det svåra har nog varit att andra inte alltid förstått den. Och då 
har man inte alltid orkat driva igenom sin vision. Det ångar man efteråt, så 
vi har lärt oss att ändå lita på oss själva. 
 Om vi hade haft mer pengar, exempelvis 2 miljoner, så skulle vi lagt dem 
på mer  repetitioner, nu hanns det med bara ibland, och mer tid vid varje 
inspelningstillfälle, med utrymme för improvisationer. Nu var det rena 
tv-serie-tempot. Vi skulle också lagt mer tid på manus och dramaturgi. 
MEN. Med det sagt. Filmen är experimentell i sin form, dröm och verklighet 
blandas. Den beskriver ett tillstånd och är episodisk i sin struktur. 

...pengarna
Vår faktiska budget uppgick till 1,2 miljoner. Men den har troligtvis blivit 
högre, och är nog spräckt nu. De pengar vi hade användes till scenografi, re-
sor, mat och lite teknikkostnader. Och till vår kostymör. Som fick material-
kostnad och lite till. 

...marknadsföring och distribution
Vi tänker primärt på festivaler. Och på nätdistribution. Vad gäller biograf så 
kan man tänka sig specialvisningar, som på biografen på Möllan.  

...framtiden
Vi har flera projekt på gång. Både film, konst och scen. Tillsammans och var 
och en för sig. Ett är en idé till ett feministiskt hämnddrama som utspelar 
sig på Söderslätt i Malmö. Ett annat, för scenen, heter Female Spectacles. 
Vi känner ett stort sug efter att göra mer film och att bygga upp miljöer. Vi 
vill gärna jobba i det korta formatet, där vi bygger berättelser utifrån sceno- 
grafin, en slags ”tableaux vivants”. 

...gruppen
När vi fick frågan så kändes det 
självklart att vi skulle göra långfilm. 
Vi är vana vid att arbeta indepen-
dent och det kan vara ensamt så 
det var kul med en grupp som kun-
de stötta varandra och träffas. Peter 
Wirén var med och tog ljud en 
gång på vår inspelning och Anna 
spelade med i Henriks film. Vi hade 
aldrig gjort långfilm utan det här 
sammanhanget. Det blev en bra in-
körsport. Nu tänkte vi att om andra 
klarar det så kan väl vi också. Vi ser 
gärna ett fortsatt samarbete, kanske 
kunde man göra en film ihop, med 
olika delar.
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In i dimman
Maciej Kalymon om...

...idén
Jag satt på en sunkig pub och var deppig efter ett avslag på 
en långfilmsansökan, ett projekt som jag hade arbetat länge 
med. Jag kände mig misslyckad, som en sådan vars drömmar 
aldrig går i uppfyllelse, och identifierade mig med människorna 
runt omkring. Jag började filma dem. Det blev en kombination 
av dokumentära och påhittade scener. Allt var sporadiskt och 
löst sammansatt. När jag fick frågan om att vara med i S:t 
Knutsgruppen behövdes något med enkla förutsättningar. 
Med litet team, som kunde arbeta utan lön. Där passade mitt 
filmande och berättelsen om ouppfyllda drömmar och 
människorna på puben in. 

...arbetsprocessen
Jag filmade under sommaren 2013. Från början var det hela 
mer som en vanlig spelfilm. Jag började med att skriva ett 
manus. Men märkte snabbt att skådespelarna inte var så bra 
på att lära sig replikerna, så det blev egentligen aldrig mer än 
halvfärdigt. Så i fortsättningen så övergick jag till att använda 
mig av olika scener och förutsättningar, där instruktionerna 
till skådespelarna handlade om vad jag ville ha ut av scenen. 
Ganska snart växte ett antal huvudpersoner fram, fyra-fem 
som det var mest fokus på. Och sedan några bikaraktärer. 
Det var inte svårt att få dem att ställa upp, de ville snarare bli 
sedda. Vi gjorde en musikvideo till bandet This is Head som 
de var med i. I dag är många av dem med som statister i  
olika produktioner när det dyker upp tillfällen. Vi lärde känna 
varandra och blev vänner. Jag spelade mest in på två olika 
pubar och det var rätt mycket rock’n’roll med spontana ut-
ryckningar. Manuset försvann helt i slutändan. Nu är det en 
blandning av verklighet och fiktion. En dramadokumentär 
som är en kolsvart komedi. Metoden byggde på att fånga 
upp saker som hände, att hela tiden låta det få pågå en kon-
tinuerligt kreativ process. Som när det var Malmöfestival och 
en av huvudpersonerna samtidigt var vid sin båt i hamnen. 

Då gick vi med honom till ett tivoli på festivalen – det blev 
fantastiska scener. 

Mitt team bestod av människor som kom fram och frågade 
om de kunde få vara med efter ett av de seminarium, som vi 
har haft om En sexa Skåne. Vi var ett väldigt litet team, det 
varierade mellan två och fem personer. Det förenklar såklart 
mycket att arbeta med ett större team, men flexibiliteten 
ökar om man inte är så många. Det innebär en tung börda 
men ger också stor frihet och snabbhet.
 Efter att inspelningarna var klara låg materialet och vilade 
rätt länge. Jag behövde en superlång paus. Dels för att kunna 
se skogen för alla träd – ett tag såg jag bara felen och ingen 
potential alls i materialet. Dels för att jobba med annat. Men 
jag behövde distans för att hitta tillbaka till visionen, som jag 
hade från början. 
 Jag skulle behövt mer hjälp och pengar till efterarbetet. 
Sådär 100 000 kronor till, till  en klippare. För att hjälpa till 
att leta fram guldklimparna i materialet. Första målet är nu 
att klippa ner till en två timmar lång version, innan året är 
slut, och få med det bästa. Och sedan provvisa den för en 
grupp utvalda. Jag kommer eventuellt att att söka mer pengar 
till klippningen. 

...pengarna
Pengarna har mest använts till omkostnader runt själva in-
spelningen. Och så var det viktigt att alla skulle få äta. Man 
ska inte behöva lägga ut egna pengar för att vara med och 
arbeta. Jag har egentligen ingen faktisk budget som gäller 
längre. Jag gjorde en schablon som låg på en miljon, men där 
hade jag egentligen inte räknat med redigeringen. En del av 
utrustningen lånade jag från Filmcentrum. En kamera lånade 
jag mot löftet att betala en peng om det någon gång skulle 
komma in pengar. 
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In i dimman – Maciej Kalymon
Produktionsbolag: Imperiumfilm
Producent: Maciej Kalymon
Genre: Dramadokumentär
Foto: Maciej Kalymon
Ljud: Maciej Kalymon
Skådespelare: Anders Larsson, Asko Päivö, 
Rose-Marie Persson, Britt-Louise Ek, Martzy 
Nilsson, Johnny Melin och Salle Ahlqvist
Längd: Inte fastställt, men drygt en timme just 
nu 
Teknik: Kamera FS100
Beräknad faktisk budget: 1 miljon kronor 
Premiär: Under 2015 
Distribution: Satsar på filmfestivaler i första 
hand. Kanske kan materialet även anta andra 
former än långfilm 
 
Maciej Kalymon har skrivit manus och regisserat 
de prisbelönta kortfilmerna Container, Pressure 
och One of Us is Gonna Die Young, som ingick i 
SVT:s och SFI:s novellfilmssatsning. Han skrev 
också manus till Den Andra Sidan, som 2003 vann 
priset för bästa novellfilm. Han har har arbetat 
med TV i Sverige och USA och skrivit och  
regisserat radiopjäser för Sveriges Radio. Kort- 
filmen Allt jag vill distribuerades av Folkets Bio 
och kortfilmen Muhammed vann pris för bästa 
foto och bästa film på Pixel Skånes filmfestival. 
Kalymon driver det egna bolaget Imperium Film  
och arbetar som filmpedagog. 

In i dimman är en dramadokumentär, en kolsvart 
komedi, om ett antal existenser som till största 
delen lever sina liv på några pubar i Malmö.  
Filmen består av en blandning av regisserade och 
dokumentära scener, med fem huvudkaraktärer i 
fokus. Vi följer dem i deras vardag runtom i 
Malmö. 

...marknadsföring och distribution
Jag tänker mig mest filmfestivaler för den här filmen. Men det kanske finns 
andra möjligheter. Det är dags att visa ett Sverige, som vi inte ser på tv, till 
exempel. Den här typen av människor, som min film handlar om är många, 
de sitter ju på pizzerior i varenda stad. Det är deras hem, de sitter där istället 
för att sitta ensamma hemma. 

...erfarenheten
Jag skulle varit mer strukturerad och haft bättre koll. Eliminerat mer. Nu 
kastade jag mig in och gick bara på magkänsla. Men det här projektet inne-
bar ju också en möjlighet att göra det. Det var en lättnad att det inte fanns 
krav på att något var tvunget att vara färdigt ett speciellt datum. Jag kände 
mig friare att utforska och testa, att till och med kunna göra dumma val. 
Sådana som det annars aldrig finns utrymme till. 
 Jag gillar att förenkla inspelningsprocessen. Det påbörjade jag redan med 
min kortfilm Muhammed. Man sätter helt enkelt vilka personer man ska 
samarbeta med och vilka ställen man ska vara på. Sedan kan spännande saker 
hända. Det blir kreativt. När man pitchar en film förväntas man ofta tala 
om exakt hur den ska se ut, redan innan. Som att berätta om en tavla, innan 
man målat den. Som abstrakt målare kan man ju gå ifrån planen. Så ska 
man också kunna arbeta med film. Jag har förresten funderat på om In i 
dimman ens ska vara en långfilm. En film har ju en förväntad struktur och 
en dramaturgi. Men jag är mer intresserad av ett tillstånd. En ickehändelse. 
Det kanske skulle passa bättre med en installation med olika skärmar, som 
visade de bästa scenerna, många är långa. Eller en mini-serie, för tv eller 
webb. 

...framtiden
Jag ska träffa en klippare som kanske kan hoppa in och hjälpa till med 
materialet. När jag är klar hoppas jag att projektet som gjorde att jag satt 
och deppade på puben tar fart igen. Det finns en färdig pilot som jag gjorde 
till Svenska Filminstitutet. 

...gruppen
Jag blev tillfrågad om jag ville vara med och drog med Henrik Möller. Jag 
hade känt mig ensam som filmare, och det var skönt med samhörighet och 
någon att dela upplevelserna med. Jag skulle ändå önska att vi hade kunnat 
och haft tid och möjlighet att ta mer del av varandras projekt och ställt 
större krav på varandra. Kanske varit lite hårdare och kritiserat varandra mer. 
Möjligen borde man ha haft något slags projektledare eller koordinator 
som organiserat det samarbetet så att det hade blivit mer kontinuerligt. 
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Fyra av sex är klara. Och de två sista på gång. Sex långfilmer 
för sammanlagt 600 000 kronor. Av vilka två har haft sina 
världspremiärer på stora internationella filmfestivaler, i hu-
vudsektioner. Av vilka en tagit sig upp på Netflix Topp 5.
Det är väl egentligen ingen tvekan om att S:t Knutsgruppens 
En sexa Skåne-initiativ redan nu kan sägas ha fått ett lyckat 
och tydligt mätbart resultat. Svårare att mäta, men också 
starkt på plussidan, är det faktum att en samling regissörer, 
skådespelare och filmarbetare fått göra långfilm i skarpt läge. 
Något som resulterat i erfarenhet, kunskap, energifyllda 
ringar på vattnet och lust att göra mer film. Nackdelar då? 
Att det, såklart, egentligen var alldeles för lite pengar iblan-
dade, främst ur aspekten att många har fått arbeta hårt utan 
någon betalning alls och man kan ju inte i längden bygga 
professionalitet på gratisarbete. 

Rent konkret blev det en skräckis, en mockumentär, en surre-
alistisk komedi, en dramadokumentär, en psykologisk thriller 
och en sci-fi-thriller-komedi. Medlemmarna i S:t Knutsgruppen 
är, precis som de själva säger, väldigt olika; har olika utgångs-
punkt, erfarenheter, olika mål och olika personligheter. Men 
samtidigt samma inställning till det de håller på med och 
samma intention att inte kompromissa med sina visioner 
och idéer. Kanske är det just därför gruppen har fungerat så 
bra. Det och det faktum att det inte var några duvungar som 
gick till Film i Skåne och föreslog att de skulle göra varsin 
långfilm på ett år, för 100 000 kronor var. 

Samtliga medlemmar har en lång erfarenhet av antingen 
film- och tv-branschen och/eller av att arbeta under lågbud-
getförhållanden. Samtliga hade en typ av historia, möjlig att 
berätta med hjälp av små medel, få locations och tight och 
litet team. 

De flesta av historierna skapades specifikt för satsningen, 
med den aktuella budgeten som förutsättning. I flera fall 
fanns det embryon till idéer, som nu utvecklades, i några blev 
det helt nya, skräddarsydda historier och i något enstaka 
blev det exakt den berättelse som regissören skulle ha valt 
att göra, oavsett budget och sammanhang. Arbetsmetoderna 
skilde sig något beroende på typ av film och regissör, men 
gemensamt var att alla arbetade enligt en metod som de 
verkligen ville utforska, med team och skådespelare som de 
verkligen vill ha, och såg fördelarna med små team och delat 
ansvar, oavsett om de arbetade i en genre som de var välbe-
kanta med eller om de provade något helt nytt. Trots att 
”manifestet” inte innehöll några restriktioner vad gällde att 

också söka andra pengar har ingen gjort det, så här långt. 
Det har istället handlat om insatser i form av lånad teknik 
och utrustning och samarbeten runt produktion, lansering 
och teknisk bearbetning. Det är sällan den sparsamma till-
gången till avancerad teknik har upplevts som begränsande i 
sig, under inspelningen. Snarare har detta faktum utmanat 
och uppmanat till kreativa lösningar. Ett större problem har 
varit tid för inspelning och repetitioner som ibland har upp-
levts som för snålt tilltagen. Man kan också dra slutsatsen att 
en sammanhängande inspelningsperiod med så få locations 
som möjligt har resulterat i den mest funktionella inspel-
ningsprocessen. Men också att sådana förhållanden inte varit 
möjliga att realisera för alla, på grund av andra ”brödjobb” 
och en anpassning till när övriga gratisarbetande medverkan-
de har kunnat frigöra sig. Det område där avsaknaden av 
pengar blivit mest påtaglig är under efterbearbetningen, då 
de små medel som fanns, helt tagit slut. När det är tomt i 
kassan efter mat-, transport- och kanske lite teknikkostnader, 
vad händer då när klipp-processen blir tung, och det behövs 
input från utomstående? I de fall där arbetet har dragit ut på 
tiden så beror det antingen på andra jobb eller på ett behov 
att få distans och låta materialet vila. Tydligt är också att det 
är svårt att orka och hinna med arbete med marknadsföring, 
distribution och lansering, utan extra resurser. 

Vad gäller distributionen har samtliga medlemmar i gruppen 
haft siktet realistiskt inställt på digital distribution via vod, 
samt på filmfestivaler. En av filmerna har nu haft sin premiär 
på iTunes (Nordamerika, Skandinavien och Storbritannien) 
och Netflix. Samma film, och ytterligare en, är ute på festi-
valturné, medan distributionsarbetet just har påbörjats för 
övriga två färdigställda filmer. Det är dock viktigt att betona 
att spridning av filmen till varje pris, inte har varit det primära 
syftet för samtliga. Utan snarare att på ett kravlöst sätt kunna 
experimentera och lära sig mer. 

Alla, utan undantag, upplever S:t Knutsgruppens existens 
som mycket positiv, några menar att den var förutsättningen 
för att deras film blev av överhuvudtaget. Den kritik som 
framförs består i att man gärna hade sett större och mer 
kontinuerlig samverkan,större inblandning i varandras pro-
jekt och en större benägenhet att också ge kritik. Samtliga 
kan tänka sig att arbeta under liknande omständigheter igen, 
men då med möjlighet att avlöna team och skådespelare. 
Och de upplever det alltså i högsta grad möjligt att genom-
föra en lyckad filminspelning med väldigt begränsade medel, 
men att det skulle behövas lika mycket till för att på ett mer 
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uthärdligt och kvalitetshöjande sätt genomföra efterproduk-
tionen och efterarbetet. 

Skulle det då vara idé att permanenta en sådan här typ av 
satsning? Nja. Den svenska marknaden för film är liten; det 
måste också finnas resurser för att följa de deltagande fil-
marna vidare, till nästa steg på vägen. Dels finns risken att 
man om man ”uppifrån” permanentar ett initiativ, som kom-
mit utifrån, från en grupp som brinner för sin idé, förvandlar 
det till något annat. Att dynamiken och motorn försvinner. 
Däremot kan man konstatera att man kan vinna stora förde-
lar och både hitta, utbilda, främja och uppmuntra talang ge-
nom att vara extra öppen för olika typer av idéer och initiativ 
som bryter mot det traditionella produktionsmönstret och 
de traditionella beslutsprocesserna. Självklart passar inte alla 
projekt för lågbudet och självklart kan inte en filmare stän-
digt arbeta nästan utan pengar, men ett större samspel och 
en mer utbredd och accepterad växelverkan mellan hög- och 
lågbudgetproduktioner inom den svenska filmbranschen 
skulle också göra variationen större och skänka det svenska 
filmlandskapet en vildare och mer spännande topografi.

S:t Knutsgruppen har inom ramen för En sexa Skåne skapat 
sex ovanliga och unika filmer och tagit ut svängar som med 
ganska stor säkerhet inte blivit blivit lika väl tilltagna, om 
produktionerna hade haft större budgetar och tvingats pas-
sera genom ett antal olika beslutsprocesser och undergått 
bedömning av ett antal olika dramaturger, samfinansiärer, 
distributörer och andra intressenter.

Ett problem är att det än så länge finns en tendens hos den 
etablerade branschen och de formaliserade institutionerna 
att inte räkna den här typen av film, gjord utanför deras egna 
system, som lika mycket värd, liksom en benägenhet att inte 
acceptera den som giltig i en filmografi eller en ansökan om 
utvecklings- eller produktionsmedel för nya projekt. 

Varför inte avsluta med ett citat från Peter Wirén, som var en 
av dem som sådde det allra första fröet till S:t Knutsgruppen 
och deras En sexa Skåne: 

”Man kan göra en film för 100 000 000 dollar och så kan man 
göra en film för 100 000 kronor. Det som är så häftigt är att 
filmen för 100 000 kronor faktiskt kan vara mycket mer un-
derhållande än den för 100 000 000 dollar.” 

Konsten att göra en långfilm för 100 000 kronor.  
Några råd från S:t Knutsgruppen. 

• Få locations och okomplicerad kostym.
• Komprimerad inspelningsperiod. 
• Försök spela in kronologiskt.
• Stå stark mot tekniken. 
• Enkla riggningar. 
• Enkel ljussättning. Satsa hellre på att hitta rätt plats. 
• En bra pensel istället för många halvdana.
• Skäms inte över att fråga team och skådespelare om att 

satsa sin tid. Utnyttja det faktum att de är med om nå-
got unikt. Och får utbildning. 

• Prata mycket med skådespelarna innan – på set finns 
ingen tid. 

• Titta på materialet på stor duk/skärm löpande under 
processen. 

• Om du skådespelar själv, tag in hjälp med klippningen.
• Ta in feedback ofta. 
• Satsa på mycket kaffe och god mat. 
• Håll fast vid din vision och ta ut svängarna.
• Glöm inte att efterproduktion och efterarbete också ska 

ha sitt. 
• Satsa på en bra trailer. 

SLUTSATSER
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Foto t v: Joakim Strand
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