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Förord 

 
Årligen inträffar några positiva händelser på Föglö som ger ljusa minnen för livet.  
Den här sommaren var det filmteamet som svepte in på vår ö och lämnade små bomärken 
lite varstans efter sig i våra minnen. 
Det var en upplevelse utöver det vanliga för många av oss och vi kommer att minnas och 
prata om det med glädje och värme i flera generationer framöver. 
 
Jag hade glädjen att få jobba i filmteamet från det att de kom tills de åkte från Åland.  
Filmteamet efterlämnade ett stort tomrum och jag undrar om Föglö kommer att bli som 
det varit efter detta. 
Nej, jag tror faktiskt inte det (i positiv bemärkelse). 
Jag tror att många har fått inspiration att utveckla företag, bygden och föreningar samt 
pröva nya idéer. 
 
Föglöborna och alla andra som medverkade, visade verkligen att det finns en stor samman-
hållning när det gäller. 
Det var en för alla, alla för en. 
Några av mina uppdrag var att skaffa statister, handdukar, ansvara för städning, fixa bo-
ende, hyra saker som behövdes. Alla som jag kontaktade ställde upp på olika sätt, kunde de 
inte själva så tipsade de om någon annan.  
Så gott som dagligen ringde flera till mig och frågade om det hade ordnat sig. 
 
Vid kommunens budgetseminarium framfördes önskemål att lägga upp något om filmin-
spelningen på kommunens hemsida, vilket också filmbolagen ställde sig positiva till. 
 
 I minnesbilagan finns bilder och texter från olika dagar under inspelningen, på människor 
som medverkade på olika sätt, miljöer och en del faktauppgifter. 
 
Tack alla ni som medverkade till sommarens stora händelse i vår kommun och tack för att 
jag fick vara delaktig. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Lis Karlsson 
Redaktör minnesbilagan 
  
  
  



Under juni och juli 2010 pågick inspelningen av filmen "GRÖSSTER REKORD ALLER 

ZEITEN” (a.k.a der Rekordbeobachter / Rekordövervakaren) i Föglö, förutom de 

tre sista dagarna då inspelningen skedde i Mariehamn. 

 

Kända skådespelare blandades med lokala statister i tillblivelsen av den dramafilm 

som kommer att sändas på bästa sändningstid i tv i Tyska public service-kanalen 

ARD samt i Österrike och Schweiz för cirka 6-8 miljoner tv-tittare, under våren 

2011.  

FST5 har visat intresse för att visa filmen i Finland. 

Filmteamet bestod av cirka 50 personer plus skådespelare samt mellan 200 och 

250 statister. Inspelningsplatser var Föglö och Mariehamn. Kostnaden för 

produktionen är 1,6 miljoner euro. 

Produktionen är ett samarbete mellan Zeitsprung Entertainment från Köln och 

Talvi International i Helsingfors. Regissör är Karola Hattop, producent Till 

Derenbach och medproducent Klaus Heydemann.  



Kommunala reflektioner  

  

Kommundirektören har ordet. 

Samarbetet med filmteamet har fungerat ypperligt 

och de flesta kommuninvånare har varit engagerade 

på något sätt.  

Filmteamet var oerhört positiva för den respons och 

hjälp de fick. Jag vill därför personligen tacka alla 

Föglöbor och övriga som medverkat till ett gott 

samarbete för alla parter, samt gett det lilla extra 

som särskilt behövs i ett sådant sammanhang när 

mycket kan ändras från dag till dag. 

Det här visar att det finns en slags Gnosjöanda i 

kommunen som leder till en positiv utveckling. 

Vad betyder filminspelningen för Föglö? 

Det är en unik möjlighet vi fått att marknadsföra  

kommunen och hela Åland. 

Förresten, hur gick det med fotbolls-VM? 

Jo, det gick bra. Det blev full rulle för mig med jobb 

på dagarna och teve på kvällarna och så 

filminspelningen på det. När jag var statist, hann jag 

precis hem i tid tills matchen började. 

Snabbfakta Niklas Eriksson 

 

Yrke:            Kommundirektör i Föglö kommun 

Intressen:     Fotboll och fotboll, fågelskådning, sport,  

                      spela teater, familjen, jobbet och ekonomi. 

Läser:           Statistiska rapporter, sport och dagstidningar. 

Övrig karriär:  http://www.alandstidningen.ax/ar ticle.coniPage=5&id=8261 

Föglös kommundirektör Niklas Eriksson som även var statist en dag, är övertygad om 

att vi inte riktigt förstått än hur mycket positivt filminspelningen kommer att ge oss. 

Foto: Agneta Raitanen 



Kommunala reflektioner  

  

Bygg hotell 

Christer Eriksson, ordförande i 

näringsnämnden säger:  

-Föglö kan inte få en bättre 

marknadsföring än genom filmen, 

som troligtvis också kommer att 

visas i finländsk TV. 

Kommer Föglö att kunna ta emot 

alla de som vill komma hit efter 

att filmen fått sitt genomslag? 

-Knappast! Nu behövs  

högkvalitativa turismsatsningar av 

alla de slag! 

Mitt förslag är att vi omgående 

börjar planera för ett hotell i 

Degerby. 

 

 

 

 

Föglö grundskola blev 

internationellt filmbo-

lagskontor. 

Skolan hann inte stå tom 

länge efter vårterminens 

skolavslutning förrän film-

teamet kom och mobilise-

rade sig. Musikrummet för-

ändrades till klädvårdsrum. 

Biblioteket blev sminkrum, 

hemkunskapssalen kontor 

och så vidare. Korridorer-

nas väggar kläddes med 

kalendarium,  minneslap-

par, kartor, foton med mera. 

Dagens schema trycktes 

upp på skolans kopiator, 

telefonmöten skedde via 

datorer till filmbolagens 

huvudkontor i Köln respek-

tive Helsingfors.  

Skolans föreståndare, Siv 

Fogelström tycker att det 

har varit fantastiskt roligt 

att arbeta på skolan under 

tiden filmteamet var där.  

- Speciellt kul var det att 

höra olika språk: tyska, 

finska, engelska och 

svenska, talas dagligen i 

olika rum. Sedan var alla så 

trevliga, ödmjuka och noga 

med att inte förstöra något. 

Det var ett rent nöje att hyra 

ut skolan till filmbolagen 

och jag gör gärna om det, 

säger Siv Fogelström. 

Siv Fogelström 

Snabbfakta Föglö grundskola 

Föglö grundskola omfattar alla grundskolans nio årskur-

ser. För tillfället har skolan sammanlagt 62 elever och en 

personalstyrka på 17 personer.  



Varför just Föglö? 

 

Ett tyskt filmbolag som vi samarbe-

tade med i Karelen förut, ledde till 

nya kontakter som ville filma i Fin-

land. 

Jag fick en idé att denna gång ska vi 

filma i skärgården, för att ingen har 

hittat skärgården bland tyska film-

producenter.  

Jag hade bara varit till Åland en gång 

i mitt liv och det var år 1995, när vi 

åkte till Godby för att hyra ett skepp 

till en inspelning i Malta.  

Sottunga var med i manuset 

Det tyska bolaget Zeitsprung blev 

positiva till förslaget om Åland och 

började skriva manus under hösten 

2009. Dom hade sett kartor över 

Åland på nätet och skrev först om 

Sottunga. I november tog jag med 

mig Heikki Ukkonen till Åland 

och berättade för Landskapsrege-

ringen och Mariehamns stad vad 

som var på gång - att Zeitsprung 

ville filma på Åland.  

I mars skickade jag Heikki och 

Vesa Ninivirta till Åland, trots 

att det inte var klart med Tysk-

land, men jag ville inte börja leta 

efter en plats i sista stund. 

Finkammade hela Åland 

Heikki och Vesa undersökte 

varenda plats och hörn på Åland.   

 

 

Dom funderade även på Kökar, men 

konstaterade att det inte skulle fun-

gera rent praktisk med logistiken till 

och från Kökar. 

Slutligen ringde Heikki och medde-

lade att de hittat platsen: Föglö.  

Jag åkte genast över till Åland och 

förslog därefter Föglö för tyskarna. 

Sedan blev det en lång väntan på 

klartecken från Tyskland.  

Föglö är unikt 

Först i slutet av maj blev det klart 

med all byråkrati.  

Den tyska regissören Karola Hattop   

och producentenTill Derenbach be-

sökte Föglö i maj och var jättenöjda. 

- Föglö är unik, platsen har filmisk 

karaktär och går i Astrid Lindgren-

 Klaus Heydemann 

  Producenten Klaus Heydemann, från det finska filmproduktionsbolaget 

 Talvi International Oy förklarar: 



Två filmbolag samverkade  
Snabbfakta  

Talvi - Talvi International 

Hemort: Helsingfors i Fin-

land 

Antal anställda: Talvi Digital 

+ Talvi International:  25  

Inriktning: Talvi Internation-

al:  produktion av tv– och bio-

filmer; både inhemsk & inter-

national 

Talvi Digital: Agency of Mo-

ving Pictures; ultra modern di-

gital productions for VFX, 3D 

Animation, Postproduction & 

New Media Produktion  

Tidigare produktioner: År 

2009, en stor samproduktion 

mellan Talvi och tyska produkt-

ionsbolaget Studio Hamburg av 

en kriminalfilm: TATORT 

KIEL Tango für Borowski. In-

spelning i Nord Karelen. pFil-

men visades första gången å 

ARD (das Erste) på Påsksönda-

gen 2010 och fick 6.210.000 

tittare + 2.000.000 till I Öster-

rike och Schweiz samt mera via 

digitala medier. 

 

Snabbfakta  

Zeitsprung 

 

Hemort: Köln i Tyskland 

 

Antal anställda: 

 

Inriktning:  

 

Tidigare produktioner: 

 

Hemsida: 

www.zeitsprung.de 

 Klaus Heydemann               Heikki Ukkonen               Vera Airaksinen 

Fakta kommer…………... 



Klaus Heydemann 

En del pluggar hårt för att bli pro-

ducenter, andra är självlärda.  

Helsingforsmannen Klaus Heyde-

mann, född 1962, har varit i film-

branschen sedan 1985 och har 

bland annat jobbat som: plats-

chef, produktionschef och exeku-

tiv producent. 

Ej vanligt 

Men hans bana till filmbranschen 

var inte utstakad från början.  

Eller kanske den var det! 

Under 80-talets början var det 

inte så vanligt att man skulle stu-

dera inom film– eller mediebran-

schen. 

- Föräldrar föreslår knappast att 

man ska sikta på en framtid inom 

filmbranschen, det måste man 

göra själv, säger Klaus. 

Filmgalen 

Klaus var dock ”filmgalen” när 

han började studera vid Handels-

högskolan i Helsingfors. Via sko-

lan tog han vara på alla möjlig-

heter som hade med film att göra. 

Han skrev bland annat avhand-

lingar om finsk filmhistoria och 

arbetade med olika filmprojekt.  

Efter flera års studier kom han i 

kontakt med ett filmbolag som 

erbjöd honom arbete. Klaus tog 

den chansen och avbröt därmed 

studierna. 

Därefter började han sin brokiga 

vandring till en karriär inom film-

branschen.  

- Jag var kaffekokare, spring-

pojke och diversearbetare under 

några år till olika film– och me-

diebolag. Arbetade mig stegvis 

uppåt, förklarar Klaus. 

90 produktioner 

Idag har Klaus cirka 90 filmer 

bakom sig från 1985 vilket hans 

breda filmografi bevittnar.  

Klaus har arbetat inom Talvi Di-

gital i fyra år. För knappt ett år 

sedan föddes dotterbolaget Talvi 

International, som Klaus är VD 

för. Om man vill satsa på en kar-

riär som filmproducent, får man 

vara beredd på att jobba hårt och 

man kan inte planera sin framtid 

som en vanlig anställd. Inkoms-

terna kan vara ojämna och deadli-

nes ska hållas.  

Alltid lugn 

Man måste brinna för det man 

gör och det gör verkligen Klaus.  

Det fick jag erfara under den må-

nad som jag jobbade i filmteamet. 

Trots stressiga långa dagar, sky-

högt tempo och tvära kast i sche-

mat, var han alltid lugn, vänlig, 

positiv och tog sig tid med alla 

som ryckte i honom. 

Del av samhället 

Han fullkomligt strålar när han 

berättar om jobbet.  

- Det fina med filmarbetet är att 

man får bo, jobba och vara en del 

av samhället där man befinner 

sig, säger han. 

Finns det en framtid inom film-

branschen? 

- Absolut utan tvekan, nu kom-

mer också steg 3 inom internet-

världen som innebär att arbets-

marknaden kommer att växa. 

Dessutom kan man jobba en hel 

del på distans inom olika arbeten, 

om man vill. Valmöjligheterna är 

många, avslutar Klaus. 

Hur blir man producent? 

Från springpojke till producent 



Boendet 

    När det blev klart att filmen skulle spelas in i Föglö skulle 60 personer    

    ha någonstans att bo mitt i högsäsongen! 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet om filmplats blev klart först i slutet av 

maj, vilket innebar att det blev bråttom med att 

ordna logi. 

Talvi International tog hjälp av Destination Åland 

med  en del av boendet, bland annat hyrdes fartyget 

Michael   Saars från sjömansskolan och några pri-

vata hus. Sedan blev det stopp. Dom flesta uthyr-

ningsstugor och  rum i Föglö var redan  uppbokade   

Men tack vare hjälpsamma Föglöbor som tipsade 

och/ eller pusslade och trixade, fick slutligen alla 

någonstans att bo. 

 - Rena trolleriet. Jag begriper inte hur dom lycka-

des ordna logi åt alla, sade  produktionsledaren He-

ikki Ukkonen. 

         

 

 

                                           

 

 

Sambandscentral 

Birgitta Holmström, som driver Degerby mat 

& café hyrde inte bara ut rum och sålde mat 

till filmteamet. 

Caféet blev en slags andra sambandscentral.  

Hit kom teamet för att få tips om personer, 

rekvisita att hyra, söka efter statister och 

mycket mera som behövs till en filminspel-

ning.  

Birgitta var även en av de personer som film-

teamet träffade först av alla på Föglö. 

Heikki Ukkonen 



Logi och trolleri 

Emil Sundblom i Bofjärd, fick höra talas om boen-  

 debristen och erbjöd filmteamet sitt hus. Själv flyt-

tade han ut till verkstaden på gården under tiden 

som huset var uthyrt.  

Esbjörn Karlsson hyrde ut sin lägenhet i Sanda och 

flyttade över till brodern i Sonboda.  

Några flyttade in till stan för att ge plats och några 

jobbade intensivt med att få klart sina extra hus som 

stått tomma en längre tid.  

  Några av stuguthyrarna berättar hur dom löste boendefrågan. 

  Har man en verkstad kan man flytta ut från sitt hus en period. 

Göran Jansson 

hyrde ut allt som 

fanns ledigt i sin 

stugby. 

Bo-Anders Kuhlman förklarade för Marina Sun-

delin att han ville hjälpa till när något sådant 

fantastiskt som en stor filminspelning skulle ske 

i Föglö. Men han glömde att han precis sålt hu-

set i stan och skulle få semester i samma veva 

som han hyrt ut sin stuga i Föglö till teamet.  

- Nu luffar jag runt i Föglö och bor hos vänner, 

men det är kul det med, berättade Bo-Anders. 

Gun-Britt Gullbrandsson på Enighetens gästgiveri 

hyrde ut rum till och från under hela perioden. 

Hon hyrde även ut bostadshuset till filmteamet. 

Otto Hojar, Isakssons stugby, pusslade med 

dagar och stugor.  



Söndag 4 juli 

Filmteamet var i regel lediga på söndagar. Stuguthyraren Stig Sundblom 

arrangerade en fiskeutflykt ut i Föglö skärgård. 

Föglöborna Håkan Sundelin längst till vänster och Nisse Karlsson (bakom kameran)  

följde gladeligt med för att tolka på engelska och för att pröva på Stigs fiskevatten. 

Stig Sundblom och tyska skåde-

spelaren Axel Millberg. 

Picknick på klippor är ett måste 

på en fiskeutfärd. 

Familjemedlemmar till  

Sarah Beckmann. 

Foton: Nisse Karlsson 



Alla var positiva 
Föreningar, byalag, fiskelag, ministrar, lagtingsledamöter, företag, kom-

munen, privatpersoner, media med flera engagerade sig på olika sätt. 

Alla hjälpte till på olika sätt, till exempel: 

 Javisst får dom låna gasolgrillen. 

 Dom kan få ta is av oss. 

 Jag kan hyra ut min båt. 

 Radion ropade ut att fler statister behövs.  

 Vi hjälper till med midsommarscenen. 

 Utemöbler kan vi låna ut. 

 Klart vi ställer upp. 

 Vi kan upplåta vår mark. 

 Vi hyr ut skolan 

Christer Eriksson och dottern Joanna Isaksson. Joanna 

tycker det var synd att hon inte hann hjälpa till mer, in-

nan hon åkte till Sydafrika. Men familjen kompletterade 

det genom att låna ut huset till en skådespelerska.  

Roger Nordlund, Ålands lagtings tal-

man med fru och dotter besökte filmtea-

met. Familjen ställde även som statister.  

Heikki Ukkonen och Klaus Heyde-

mann, visade familjen runt på baslägret 

vid Föglö grundskola. 

Robert Sommarlund, ma-

skinmästare m/s Michael 

Sars jobbade extra under 

semestern med flytten av 

Michael Saars, tillsam-

mans med befälhavaren 

Jerry Bergman (ej på 

bild). Först skulle båten 

köras från Mariehamn till 

Föglö. Under Skutträffen 

fick båten flyttas till Flisö. 

Slutligen köras tillbaka 

till Mariehamn.  

Landskapsregeringens lantråd, 

Viveka Eriksson tog med sig 

maken Olof Erland (ledamot i 

Ålands lagting) för att hälsa på 

filmteamet och samtidigt med-

verka som statister. 



Cateringfirma från Tyskland 

Cateringfirman Uncle Tom 's hytte från Tyskland servade filmteamet, 

statister och övriga medhjälpare med mat och dyck.  

Cateringfirmans ägare Thomas Sawatzki 

Dagens meny på flera språk 

Wirot Krasongnoen steker bönor. Sandra Beck fyller på kaffemaskinen. 

Två bussar 

och fem 

personer 

ingick i 

mattruppen 

som kom 

till Föglö. 

Bussen körde dagligen ut till olika 

inspelningsplatser. Föglö grund-

skolas kök  var dock basstationen 

för disk och matlagning.  

På bilden har Klaus Heydemann 

fixat en sorteringsstation utanför 

cateringbussen. 



Tisdag 6 juli 
 Inspelning i Överö i gassande sol och trevlig stämning. 

Eki Lume var en av många spindlar i teamets 

nät. Här försöker han få tag i några dykare. 

Anders Sundblom med dotter medverkade 

som statister i några scener. 

Kerstin Fyrvall hade inte lång 

väg att gå när hon medverkade 

som statist på hemmaplan.  

Statisterna Simone Karlsson, Nadina Karlsson och Antonia  

Lundin får matrast. Längst fram går elektriken Jako Toufexis. 



Notiser 
Hittade död älg i dike 

En dag när jag kom ner till basic camp vid skolan, 

frågade Ludwigs mor vem man skulle kontakta angå-

ende en död älg som låg i ett dike. Familjen hade 

känt en fruktansvärd stank vissa kvällar som vinden 

blåste mot huset. Till slut tog dom en cykeltur upp 

mot svängen till kyrkan och där upptäckte dom en 

död älg i diket. Vi kontaktade kommunen som fick 

agera. Älgen forslades sedan bort och grävdes ner.  

 

Dolda hjältar 

En fredagkväll vid 17-tiden ringde Klaus Heyde-

mann och var mycket upprörd. Bara fyra av sex vik-

tiga paket hade kommit till Föglö. Innehållet skulle 

användas på lördagen vid filmningen och helikopter-

teamet skulle komma samma dag, det skulle alltså bli 

enorma förseningar och kaos om paketen inte hitta-

des. Efter många samtal till hjälpsamma människor 

fick vi slutligen tag på Tina Hietanen-Rauttu, Posten 

Åland som ägnade några timmar att spåra paketet. 

Sedan kom ett efterlängtat samtal. 

- Jag har hittat det och pratat med min chef, Birgitta 

Holmni kommer att få paketen med vår tidningsutde-

lare i morgon, sade Tina. 

Strax efter klockan tio följande dag kom Conny 

Eskills med paketen till skolan i Föglö. 

 

Smart helikoptersamarbete 

I filminspelningen ingick även en scen med helikop-

ter, som var ett av dom stora momenten i hela inspel-

ningen. Klaus Heydemann funderade hur han kunde 

nyttja helikopterteamet från Sverige mer än till bara 

några scener och kontaktade därför olika tänkbara 

intressenter. Och visst fanns det intresse. 

- Vi samarbetade med filmteamet bakom Irisfilmen 

som också filmade på Åland och med Mariehamns 

stad samt Landskapsregeringen, berättade Klaus. 

 

Onödig fakta 

120 påslakan, 120 lakan, 240 dynvar, 160 stora 

handdukar och 80 små handdukar hyrdes under 

perioden som filmteamet bodde i Föglö. 

 

Egen husläkare 

Hyr man ut sin stuga och dessutom råkar vara 

läkare  kan man få rycka in under semestern. 

Men det gjorde Bo-Anders Kuhlman med glädje 

om han råkade vara på plats när filmteamet 

snabbt behövde en läkare. 

 

Tog med vinterkläder 

Sandra Beck från tyska cateringteamet hade ald-

rig varit i Norden tidigare. Hon tog därför fasta 

på de råd hon fick av vänner som varit där - ta 

med varma kläder, det är mycket kallt i Norden. 

Sandra fick dock ingen användning för sin rese-

garderob, istället fick hon åka till stan och köpa 

sommarkläder.  

 

Kan vi inte få bo kvar i Föglö 

När det närmade sig slutet av inspelningarna på 

Föglö, ville nästan ingen i filmteamet flytta in till 

stan. Vi fick ringa runt en hel dag och försöka 

boka deras boenden i Föglö så länge som det var 

möjligt. 

 

Vad handlar filmen om 

Tv-filmen heter Rekordövervakaren och är en 

88,3 minuter lång romantisk familjekomedi. Re-

kordövervakaren Marvin Feldman tar emot tips 

världen över. När han får brev från en åländsk 

pojke som berättar att han har slagit rekordet i att 

kasta smörgås med en sten, reser Marvin till 

Åland för att ta reda på om det kan stämma. 

Världsrekordet är 51 kast. Pojken, Elias, menar 

att han kan kasta 52.  



Torsdag 8 juli - Överö 

Statister kom från fasta Åland. Andre regissörsassistent Vesa Niinvirta hälsar statister 

välkomna. 

Talvi Internationals kontor i Överö. 
Roni Millner, assistent  

i teamet. 



Torsdag 8 juli - Överö 

Rasmus Olin från  

Mariehamn, chaufför åt 

filmteamet. 

Tystnad. Inspelning pågår! 

Statister i väntan på nästa tagning 



     Lördag 10 juli - Degerby 

Valentin Fuhlenbrok. 

Lis Karlsson, Veikko Vartianien och 

Helge Malmlund väntar på att vara 

statister. 

Söndag 11 juli –Båtutfärd 

Helge Malmlund. 

Skådespelaren Axel Millberg blev så förtjust i Föglö - Åland att han ville skaffa 

sommarboende. Göran Jansson visade några stugor på Algersö. 

Axel Millberg guidas av Katarina Mörn. Göran Jansson, Axel Millberg, Katarina Mörn 

och Sarah Beckmann stiger land i Algersö. 

Sarah njuter av utfärden. 
Där bakom ligger en insjö. 



    Tisdag 13 juli - Hasterboda 

Statisterna fick fira midsommar en gång till under inspelningen. 

Rigmor Henriksson och Ramona Andersson, har folkdräkter från 

Finström. Damerna bakom bär folkdräkter från Föglö. 

Marina Sundelin lånade 

en svensk  folkdräkt från 

Älvdalen. 



                Tisdag 13 juli - Degerby 
Midsommarfirandet fortsatte i Degerby. 

Lisbeth och Kenny Fellman. Robin Karlsson och kusi-

nen Simone Karlsson  

Marina och Håkan Sundelin är  

klara för dagen. 



                Tisdag 13 juli - Skutträff 
När det blev dags för den årliga Skutträffen i Degerby fick Michael Saars  

flyttas till Flisö för att ge plats till de skutor som gästade Degerby. 



                Torsdag 15 juli - Degerby 

Upplevelser, väntan, agerande, nya bekantskaper, snabba ombyten, pau-

ser, fika, sammanhållning, ha roligt, erfarenheter och möten med vänner 

och bekanta får man vara med om som statist. 

Inspelning i Villa Hilleröd (Astrid Helins hus).  Kommundirektören Niklas Eriksson och hust-

run Katarina Mörn har precis varit statister. 



                Torsdag 15 juli - Degerby 

Det är viktigt med rätt ljus och ljud. 

I mitten Föglöbon Lis Karlsson som jobbade åt  

Talvi international, flankerad av Nicola Fass 

och Martin Hartmann, från Zeitsprung.  

Statisten Åke Sjölund släpps ut av en nöjd 

Stephan Brunn. I förgrunden springer 

Ville Grönroos förbi. 

Rigmor Henriksson (till vänster), Hemming 

Häggblom och Ramona Andersson i statistpavil-

jongen. 

Matpaus utanför Föglö grundskola. 

- Vi fortsätter filma om tio minuter, säger 

Vera Airaksinen. 



           Torsdag 15 juli - Degerby 
Torsdagen var en hektisk dag för 

filmteamet. Många olika scener, 

många statister - scener med barn 

utomhus och barscener inomhus. 

Regissören Karola Hattop beräk-

nade att barscenen med allsång, 

dans och mingel kulle ta minst tre 

timmar. Efter 20 minuter hördes 

jubel och applåder. 

- Ni är dom bästa statister jag har 

haft i en sådan scen, utbrast en 

mycket glad Karola Hattop. 

Regissörsassistenten Vera 

Airaksinen fick förklara för de 

förvånade statisterna att dom vara 

klara. 

Stephan Brunn, regissörsassistent 

gick omkring med ett leende 

en lång stund efter tagningen.  

Karola Hattop 

Längst till vänster sitter Ludwig tillsam-

mans med sina föräldrar och lillasyster. 

Ludwig  spelar den 12-åriga pojken Elias. 

Ministrar och lagtingsmän. Janke Mattsson,Viveka 

Eriksson, Olof Erland samt Roger Nordlund med sin 

fru och dotter skriver under statistavtalen.  

Vera Airaksinen 

Stephan Brunn 



             Söndag 18 juli - Degerby 
Inspelningen i Villa Hilleröd fortsatte. 

Tommi Hourula och Laura Honkanen. 
Ville Grönroos och regissörsassistenten  

Vera Airaksinen. 

Janina Serkko och Jako Toufexis i baren. 

Klädansvariga Sibylle Adolf och Sarah Beck-

mann samt make-uptjejerna Nicola Fass och 

Andrea Allroggen, planerar för nästa scen. 

Stephan Brunn, regissörsassistent, Janina 

Serkko, statist och Vesa Niinvirta, andre regis-

sörsassistent. 

Roligt, tycker Håkan Sundelin, Janina 

Serkko och Åke Sjölund. 



              Onsdag 21 juli - Mariehamn 

Föglökillarna Tobias Eriksson och Emanuel 

Karlsson samt affärsutvecklaren Ester Miros var 

statister. 

Förbereder för inspelning. 

Lisbeth Eriksson, Föglö medverkade som statist 

i Mariehamn.  

Social– och miljöminister Katrin Sjögren och 

sonen Axel var med i en scen utanför Alandica. 



           Torsdag 22 juli - Mariehamn 

Det var osäkert om scenen med 

ballongutsläppet med tusentals 

vykort som skulle kastas ut från 

en byggkran på fotbollsplanen 

vid Strandnäs skola skulle fun-

gera som det tänkt.  

 

Helikoptersamarbete 
Till råga på allt var helikoptern 

med teamet beställt till kl.11.00 i 

samverkan med flera andra aktö-

rer samt flera andra filmscener 

planerade och statister anlitade 

till olika klockslag. 

  

Om det blev förseningar i pro-

grammet skulle det vara mycket 

olyckligt för alla som involveras 

denna dag. 

Vi måste försöka anlita 15-20 

personer som plocka upp vykor-

ten efter utsläppet, dels om det 

behövde filmas om igen och slut-

ligen för att städa upp. 

Efter en kedja med vidaretips 

ringde vi lägergården där Duv 

höll till (Föreningen De Utveckl-

ingsstördas Väl på Åland). Ann-

Britt Alén, fr itidssekreterare, 

svarade glatt att hon skulle för-

söka samla ihop så många som 

möjligt.  

Heikki Ukkonen som pendlade 

mellan Föglö och Mariehamn 

blev så glad att han tog en tidi-

gare färja från Föglö på morgo-

nen för att hinna köpa festis och 

kex till alla som ställde upp.  

Följande dag kom Ann-Britt med 

18 personer, medlemmar och an-

höriga som ville hjälpa till. Na-

turligtvis fick dom ersättning. 

Ballongen fick släppas tre gånger 

innan filmteamet var nöjda.  

När det var klart efter drygt en 

timme kom finska producenten 

Klaus Heydemann från bolaget 

Talvi interntional, och tackade 

alla som hjälpt till. 

Klaus och Heikki samt de flesta 

från det tyska och finska filmtea-

met har många gånger sagt att det 

är otroligt vad hjälpsamma ålän-

ningar är. 

Medlemmar i Duv samt Heikki Ukkonen, Talvi In-

ternational längst till höger.  

Scriptan Annie Grossman i jeans och vit t-shirt 

blev också glad över hjälpen dom fick. 



 Stugvärdar, assistenter och serviceteam 

Nadina Karlsson 

Simone Karlsson 

Marina Sundelin 

Lis Karlsson 

Evelina Sundelin Janina Serkko 



Notiser 

Det var roligt att få vara med 

som statist, tyckte Agneta Rai-

tanen 

Håkan Sundelin, ordfö-

rande i Föglö teaterför-

eningen, och före detta 

skådespelare, tycker att 

det har varit en unik 

möjlighet för teaterin-

tresserade att få se hur 

en professionell pro-

duktion går till. Vi har 

fått se att alla runt en 

produktion är lika vik-

tiga, inte bara huvud-

rollsinnehavarna.  

Utan statister, skulle 

det bli en hemskt tråkig 

film. Han hoppas att 

filminspelningen har 

ökat intresset bland fler 

invånare för en utom-

husscen i Föglö.    

Med en kommande ut-

omhusscen, kommer 

möjligheten att finnas 

till en egen turistattra-

herande produktion 

med många lokala för-

mågor. 

Folk har visat intresse, 

tycker jag. 

Håkan Sundelin 

Det tyckte även statisten Dennis Jansson. 

Sista tvättlasset från Föglö.  Skarven var av betydelse för valet av film-

plats; stor färja, tar inte för lång tid.  



Inspelningen av filmen  

GRÖSSTER REKORD ALLER ZEITEN (a.k.a 

der Rekordbeobachter / Rekordövervakaren) 

på Föglö är färdig! 

 
TUSEN TACK TILL ALLA FÖGLÖBOR OCH ALLA ÖVRIGA SOM  

MEDVERKADE !! 

 

 TUSENTUSEN TACK TILL ALLA SOM HJÄLPTE TILL !!! 

 

 OCH FRÅN REGISSÖREN KAROLA HATTOP ETT SPECIELLT TACK  

FÖR DE BÄSTA STATISTER HON HAR HAFT !!!! 

 

Det har varit ett stort arbete, men det har också varit en fantastisk sommar som vi aldrig  

kommer att glömma. Och många av oss, inklusive tyskarna, planerar att komma tillbaka med  

våra familjer. 

 VI PRODUCENTER AV FILMEN TACKAR ALLA. 

VI KOMMER TILLBAKA MED PRESS OCH VISAR FILMEN UNDER  

VÅREN 2011. 

 Klaus Heydemann    Heikki Ukkonen 

 Producent / Talvi    Produktions Ledare / Talvi 

 Mark Horyna    Till Derenbach 

 Producent / Zeitsprung   Producent / Zeitsprung 
 Karola Hattop    Vera Airaksinen 

 Regisseur     Assistant Regisseur 

 

 


