
HAN HETTE 

HARALD

Projektets syfte

Han hette Harald är ett 

långfilmsprojekt som spelats in på 

landsbygden i Kronobergs län och 

syftet var att visa att det går att 

genomföra ett större filmprojekt utan 

miljonbudget med hjälp av eldsjälar 

och konstintresserade.

Projekts mål

Projektägarnas mål har varit att 
skapa en långfilm genom ideellt 
arbete. Det långsiktiga målet är att ha 
en stark förening som sammanfogar 
landsbygden, städer och öppnar 
möjligheter för att alla människor 
oavsett förutsättningar ska ha en 
möjlighet att få arbeta med film.

Sökande
Identic Films Ideell Förening



Resultat
Totalt beviljat belopp var 214 395 kr från 
Landsbygdsfonden eftersom projektet hade 
ett starkt ungdomslandsbygdsperspektiv. 
Stödpengarna gick till att hyra 
inspelningsutrustning, resor, mat och boende. 
Resultatet blev en en färdiginspelad långfilm som har 
premiär år 2019.
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Vad händer nu efter projektets slut?

Föreningen Identic Films kommer att leva vidare som en förening för ungdomar 

som vill göra film och skapa berätterlser. Vi kommer att finnas till hands för de 

som vill göra film genom praktisk hjälp och vägledning innan, under och efter 

produktion. Vi tror på filmens framtid, framförallt i Småland och Kronobergs län 

och inte minst för ungdomar.

143 645 kr
Projektstöd

70 750 kr
LAG-pott





Vi har fått erfara hur ansträngande, roligt, sorgligt, utmattande, fantastiskt, 

lärorikt, spännande och underbar en filminspelning kan vara och betydelsen av 

att hitta samarbetspartners.

Tiden gick mycket snabbare än vi trodde och skådespelarnas insatser överträffade 

våra förväntningar. Vi är otroligt tacksamma över chansen som blev startskottet för 

föreningen Identic Films som kommer bli en framtida länk mellan film och 

ungdomar.

Den största delen av projektets resultat kommer att spridas först när filmen är 

helt klar och har premiär. Vi har fått fantastisk uppmärksamhet från tidningar, 

TV och radio och spridit bilder och media från inspelningen via sociala medier 

och produktionsbolagets hemsida.
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