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Trailern för årets Kärlek och Anarki-festival är omtalad.
Videon, där en rasande Mannerheim får veta att filmen om
hans liv inte blir av, har i dag över 140 000 klick på
Youtube. Men alla reaktioner är inte positiva.

Idén baserar sig på en hel drös nätparodier på Hitler från filmen
Der Untergang, med miljoner visningar på Youtube.

I den finländska versionen syns en rad finlandssvenska
skådespelare, däribland Dick Idman som Mannerheim, samt
Martin Bahne,
Niklas
Groundstroem och
Jessica
Grabowsky.

Frej Karlson,
producent och
medlem i teamet
bakom idén, förklarar
hur videon föddes.

– Tillsammans med
regissören Björn
Axel Sjöblad och
manusförfattaren
Kari Puumalainen
bollade vi en massa
idéer kring
Youtubefenomen. Vår
grundtanke var att vi
ville göra en trailer som känns relevant för festivalen men som samtidigt kommenterar
mindre filmers position och de sociala mediernas roll. Tidigare festivaltrailrar har
visserligen varit fina men sällan tagit ställning till något annat än regissörens oförlösta,
visuella kortfilmsvisioner. Det ville vi ändra på.

Var det självklart att videon skulle spelas in på svenska?

– Det var en naturlig följd av kontexten. Mannerheim hade ju svenska som modersmål.
Dessutom bygger idén på att talet och textningen går på olika språk och eftersom vi lever
i Finland så använde vi oss naturligtvis av finska och svenska. Manuset skrevs på finska
och översattes sedan till svenska.
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Vilken feedback har ni fått?

– För det mesta har det varit frågan om mycket positiv feedback men samtidigt finns det
folk som blivit riktigt provocerade, främst då kanske på grund av språket. På sociala
medier har det förekommit kommentarer som att trailern är ”propaganda för
tvångssvenska” eller att ”folk inte vill se videon för att den är på svenska”. En del av dem
samlade vi i en radioreklam för festivalen.

Nu har det kommit parodier på er version, vad tycker ni om det?

– Vi tycker det är jättebra! Internet är ett fantastiskt maskineri för att sprida och utveckla
idéer. Det är bara roligt att kunna bidra till att ett stort fenomen blir ännu större.

Vilken är er favorit av alla Hitlerparodier?

– Den som förhoppningsvis kommer att göras på den här intervjun!
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Skriv din kommentar här

Kommentera som: 
Yrsa Holmberg Signatur Skicka

Macgurun 28 September

Berätta en vits som är bra och folk skrattar. Berätta den på nytt
och, den har vi ju hört förut. Hitler i bunkern parodin var bra.
Mannerheim är bra gjord men den är att berätta samma vits på
nytt. Ett alldeles för liknande rent plagiat där parodin försvinner.
Färdigt skrattat första gången. Parodi, ironi, satir, komedi eller
bara läppslängande slapstick är genreer som för det mesta
lyckas eller misslyckas. Ja förutom i detta land där det ibland
räcker med att på förhand säga att nu kommer nånting roligt och
då skrattar folk på förhand????

 Svara på kommentaren Anmäl kommentar

"Turpa Kiinni" 25 September

Det hörs och märks att manuset översatts från finskan. Baronen
hade aldrig sagt "käften fast" utan självfallet "håll käften"!

 Svara på kommentaren Anmäl kommentar

JohanS 25 September

Filmen är ju fantastiskt rolig! Den fångar på pricken Hitler-filmen,
men budskapet kommer nog fram. Och förstås måste den göras
på svenska, Mannerheim var ju så fi-fi-fi-finlandssvensk som
man kan bli...

 Svara på kommentaren Anmäl kommentar

Fatimas Hand 24 September

Göm kommentarer ▼
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Europa farligaste platsen för
migrant

 Över 3 000 migranter som försökt ta sig till Europa har omkommit
i år, enligt Internationella migran...

16 .51

Finländare kan inte sin svenska
historia

 Finländare har bristfälliga kunskaper i historia när det handlar om
tiden när Finland var en del av Sverige, säger Marjo Vilkko, som gett
ut boken "Suomi on ruotsalainen"
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 Måndagsexemplaren i Studio
HBL betade av medias bevakning av
miljöminister Sanni Gahn-Laasonen,
produktplacering i litteratur och ifall Tom of
Finland är konst eller bara porr.
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Hagabor vill väcka nytt liv i sitt
gamla köpcenter

 Arkitektoniskt värdefullt,
hemtrevligt och välbevarat – så lyder
Stadsmuseets beskrivning av det gamla
köpcentret i Norra Haga. Problemet är att de
vackra väggarna saknar innehåll,...
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