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Ansökan till Ålands landskapsregering/Kulturdelegation 
 
Vi ansöker om ekonomiskt stöd på € 250 000 i produktionsstöd för den åländska 
delen av TV-serien Hjerson. En TV-serie i genren pusseldeckare som fritt inspireras 
av Agatha Christies universum.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vår huvudkaraktär Sven Hjerson har figurerat i utkanten Agatha Christies böcker och 
denna karaktär har nu fått nytt liv genom våra berättelser. För första gången 
någonsin placeras Agatha Christies universum i en nutida kontext, och denna 
gången utspelar sig händelserna mellan Åland och Stockholm. Sven Hjerson är en 
av Europas främsta gärningsmannaprofilerare, han har dock inte varit aktiv de 
senaste åren av okänd anledning.  
 
Hjerson är född och uppvuxen på Åland, en plats vi själva valt då vi dels tycker att det 
är en underutnyttjad miljö som inte exponerats i dramaproduktioner och som dels har 
en naturlig dramatik och mystik som ö-grupp mitt emellan Sverige och Finland. På 
grund av märkliga omständigheter lämnade Hjerson Åland på 90-talet och han har 
inte satt sin fot där sedan dess. Under seriens första avsnitt tvingas Hjerson åter till 
Åland för att ta hand om sina föräldrars dödsbo, på färjan över sker seriens första 
mord.  
 
Första säsongen består av 4*88 minuters avsnitt som även kommer delas upp till 8 
avsnitt för linjär TV. Varje avsnitt innehåller en avslutande mordhistoria, utöver det 
har vi det underliggande mysteriet som handlar om Hjersons förflutna som sträcker 
sig över hela säsongen och långt in i efterföljande säsonger. Det här betyder att 
Åland är en av seriens grundpelare som kan ses en av seriens tre huvudkaraktärer. 
Vi har Hjerson själv, vi har TV-producenten Klara som blir Hjersons högrahand, det 
är hon som får Hjerson att ta upp sin gamla karriär och engagerar honom i att utreda 
mord via en true-crime TV-serie, och vi har vår centrala utgångspunkt Åland.  
 
Avsnitt 1 och 2 är så gott som färdigskrivna, där våra tidigare resor till Åland varit 
väldigt givande för att identifiera nyckelplatser och atmosfärer som vi sedan vävt in i 
handlingen. Åland är huvudarena för avsnitt 1 då vi resor mot Åland, avsnitt 2 
utspelar sig uteslutet på Åland, medan avsnitt 3 utgår från Stockholm. Vi är i 

FAKTA 
Format: 4*88 min, samt 8*44 min 
Huvudbeställare: TV4/C-More 
Manusförfattare: Björn Paqualin & Patrik Gyllström 
Producenter: Patrik Andersson & Anna-Klara Carlsten, BR°F 
Produktionsbolag: BR°F 
Budget: Ca 80 MSEK 
Inspelning: HT 2020 
Sändning: HT 2021 
 



skrivande stund i startgroparna att börja skriva avsnitt 3 och 4, där framförallt 
avslutande avsnittet åter kommer utspela sig på Åland. Vi beräknar att spela in minst 
25% av serien på Åland, vilket innebär minst 20 inspelningsdagar, och utöver detta 
tillkommer förberedande dagar vilket brukligt landar på ca 2 månaders förberedelser. 
Den totala spenderingen på Åland beräknas till ca 3 MSEK. Vi ansöker om stöd på 
€250 000 i form av stöd kopplade till vad vi spenderar på Åland i form av resor, 
boende, personal, statister och levnadskostnader på öarna under inspelningen av 
TV-serien. Vi bifogar en överblick kring vad vi har som förväntad spend på vår 
inspelning.  
 
Vi är i behov av ett Letter of Commitment på detta belopp så snart det är möjligt då vi 
behöver det för att formellt kunna fatta produktionsbeslut för TV-serien och påbörja 
anställning av personal och ytterligare bekräfta våra inspelningsmiljöer på Åland.  
 
Med ödmjuka förhoppningar 
 
Patrik Andersson, producent BR•F 
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Bifogade dokument och adresser till länkar 
 

• Projektpresentation (ENG) 
• Avsnitt 1 & 2 
• Länk till moodreel för vår serie 

o https://vimeo.com/371088898  
o Password: whodunit 

• Länk till agatha Christies moodreel från deras senaste film och TV-projekt 
o  https://vimeo.com/371336175  
o Password: whodunit 

• Föregående års bokslut 
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