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Efter Ullared
kommer Oslo
Daniel Ingsten berättar om nya filmen
FILM. Deras debutfilm

släpptes för tre månader
sedan. Daniel Ingsten och
Jonas Svensson är redan
i gång med en uppföljare.
Nu med ett manus, hemligt för huvudrollsinnehavaren.
Efter att ha utforskat Ullared befinner sig höganäskillarna Daniel Ingsten och Jonas Svensson just nu i Oslo.
Anledningen är att utsätta
Bertil Nilsson för fler folkliga
äventyr i filmformat. Deras
dokumentärdebut ”Bertil,
Gekås tur & retur – en roadmovie” som släpptes i september ska få en uppföljare.

Kanonbra val
– Vi ville göra en film till
med Bertil eftersom han
gör sig bra i tv-rutan. Det
var Bertils eget önskemål
att det skulle bli just Oslo,
så då fick det bli det. Men
det är ett kanonbra val, säger Daniel Ingsten som
själv bott i den norska metropolen.

VISSTE DU ATT ...
■ … Daniel Ingstens och
Jonas Svenssons första film
inspirerade Gekås vd Boris
Lennehov till den realitysåpa
om varuhuset som visats på
kanal 5 under hösten.
■ … ”Bertil, Gekås tur &
retur – en roadmovie”, som
sålts i närmre tusen exemplar,
har väckt uppmärksamhet
både i Sverige och utomlands.

– Det är en vinterstad där
det händer väldigt mycket.
”Bertil 2 Oslo tur och retur –
en färjeresa” ska handla om
hur den vänliga staden tar
hand om Bertil.
Men det är inte hela sanningen.

FILMSTJÄRNA. Att få göra nya bekantskaper är anledningen till
att Bertil Nilsson ställer sig framför kameran igen. FOTO: SPLITSPORTS

Inte lika spontan
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Medan premiärfilmen speglade en dokumentär resa till
Ullared så har filmmakarna
ett manus, som bland annat
innehåller snöskoter, skidlektioner och kända personligheter, i bakfickan den här
gången. Vilket Bertil Nilsson
inte har en susning om.
– Det behövdes för att hålla ihop berättelsen eftersom
det är ett bredare ämne den
här gången. Men då mycket
går ut på känslomässiga
upplevelser så ville vi inte
berätta om vår infallsvinkel
eftersom vi inte tror att Bertil är lika naturlig då.

susanne.gyllenlof@lokaltidningen.se

FRÅGOR ...

… till Bertil Nilson, huvudrollsinnehavare i de
båda filmerna om Bertil
på resa.
Du blir kallad filmstjärna i din hemby Röke efter
första filmen, hur känns
det?
– Det har varit så mycket
att jag inte har hunnit känna efter ordentligt, men jag
tror att det är ganska trevligt. Några är avundsjuka
men de flesta säger att filmen är toppen.

n

SUSANNE
GYLLENLÖF

Är det för kändisskapet
som du vill ställa upp på en
andra film nu?
– Vill och vill. Jag har inte
gjort så stor ansträngning,
det är Jonas och Daniel som
legat på. Men varför inte? Det
är trevligt att komma iväg.
n
Det var din idé att ni
skulle till Oslo den här
gången, varför just Oslo?
– Det kändes som en trevlig tur. Jag har aldrig varit
där men jag har hört att det
är en vacker stad med fin natur. Jag vet inte riktigt vad vi
ska göra där mer än att spela in filmen. Men det gör
inte så mycket, för det trevligaste är att träffa nytt folk.
n

PÅ NYTT. Utrustad med bättre teknik och sponsorpengar tar Daniel
Ingsten nu upp den röda filmtråden igen.
FOTO: SUSANNE GYLLENLÖF
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