
P R E S S M AT E R I A L



BAKGRUND

Synopsis ..................................................................................................................2
Hur det hela började ............................................................................................3

BAKOM KAMERAN

Karin af Klintberg – regi, idé & manus ............................................................ 4
Anders Helgeson – regi, idé & manus ..............................................................5

MEDVERKANDE

Patrik Andersson – initiativtagare ....................................................................5
Pelle Fosshaug – ledare & tränare ....................................................................8
Ahmed Hussein – spelare ....................................................................................9
Abdihakiin Mohamed – spelare .........................................................................9
Filip Hammar och Fredrik Wikingsson – idé & manus ...............................10

Vad hände sen? ................................................................................................... 12  
Produktionsuppgifter & rollista ....................................................................... 13

Stillbildsfoto: Henrik Hansson/Fotograf Hasse Eriksson AB.  
©2014 Thelma/Louise



BAKGRUND

Synopsis ..................................................................................................................2
Hur det hela började ............................................................................................3

BAKOM KAMERAN

Karin af Klintberg – regi, idé & manus ............................................................ 4
Anders Helgeson – regi, idé & manus ..............................................................5

MEDVERKANDE

Patrik Andersson – initiativtagare ....................................................................5
Pelle Fosshaug – ledare & tränare ....................................................................8
Ahmed Hussein – spelare ....................................................................................9
Abdihakiin Mohamed – spelare .........................................................................9
Filip Hammar och Fredrik Wikingsson – idé & manus ...............................10

Vad hände sen? ................................................................................................... 12  
Produktionsuppgifter & rollista ....................................................................... 13

Stillbildsfoto: Henrik Hansson/Fotograf Hasse Eriksson AB.  
©2014 Thelma/Louise



B A K G R U N D B A K G R U N D

Som första afrikanska lag någonsin har Somalia precis anmält sig till bandy-VM. De unga spelarna bor dock inte i 

Somalia. De bor i Borlänge. Och ingen av dem har någonsin stått på ett par skridskor. VM i Sibirien börjar om sex 

månader. Någon tycks ha tänkt väldigt långt utanför boxen…

Det började, svenskt nog, med en fika. I mars 2013 strålade Patrik Andersson, 48, och Hans Grandin, 67, samman på 

ett café i Borlänge. Andersson var egenföretagaren och konsulten som fått en galen idé, Grandin var eldsjälen med 

drygt 60 års engagemang i Borlänge Bandy som skulle hjälpa honom att förverkliga den.

”Filip & Fredrik presenterar TREVLIGT FOLK” är den folkkära 
duons första film. Filip Hammar och Fredrik Wikingsson har under 
ett och halvt år följt det alltid inspirerande, ibland hjärtskärande, 
ibland komiska arbetet med den somaliska spelartruppen från 
 Borlänge och människorna runt omkring dem. Satsningen, med 
målet att göra laget redo för bandy-VM, kan tyckas galen men görs 
inte för att den är galen utan för att hitta gemensam mark, soma-
lier och Borlängebor emellan.

I ett Borlänge där främlingsfientlighet fått fäste följer vi 
bandy satsningens initiativtagare Patrik Andersson, en färgstark 

De hade båda identifierat ett antal problem som fick bygden 
 Borlänge att må väldigt dåligt. Stora arbetsgivare som SSAB och 
Stora Enso gick på knäna. Fotbollslaget IK Brage rasade ur  
Superettan. Och Sverigedemokraterna hade fått 11 procent i 
 Borlänge kommun efter valet 2010 (i dag har stödet växt till 18,6) 
– och dubbelt så mycket i några av kranskommunerna. 

Samtidigt ökade den somaliska populationen i staden. För ett 
par år sedan hade Borlänge tagit emot 3 000 somalier som flytt 
kriget på väldigt kort tid. Anhöriginvandringen gjorde att fler 
landsmän strömmade in kontinuerligt. Stadsdelen Tjärna Ängar 
kom att kallas ”Lilla Mogadishu” bland somliga.

Alla dessa faktorer bidrog till en ökad segregation i samhället. 
Patrik Andersson och Hans Grandin slog sina påsar ihop för 
att skapa ett helt nytt ord: bandyintegration. De satte ihop ett 
 somaliskt landslag i ett försök att blanda kulturer. Gamle stor-
spelaren Pelle Fosshaug anlitades som tränare. Målet var att  
kvalificera sig för VM i den sibiriska staden Irkutsk.

Aftonbladet skrev en notis om projektet i juni 2013. Fredrik 
Wikingsson läste den, plåtade av texten och skickade ett mms till 
Filip Hammar: ”Här finns NÅGOT.”

Duon hade redan tidigare engagerat sig för just  exilsomaliernas 
sak – bland annat torgfört tankeexperimentet att alla soma-
lier borde gå med i Sverigedemokraterna för att de då skulle få 
 majoritet i partiet – och började spåna kring hur man bäst kunde 
dokumentera bandysatsningen.

Fredrik avbröt sin semester på Gotland samtidigt som Filip 
flög hem från Los Angeles över tre dagar för att kunna filma första 
träningen. Sedan var både bollen och kamerorna i rullning.

– Det är väldigt många mediemänniskor som i sociala medier 
eller i krönikor bekämpar SD genom att säga att Sverigedemo-
kraterna är dåliga och korkade, säger Fredrik Wikingsson. Då 
får man en massa ryggdunkar från folk – men jag tror inte att 
det förändrar någonting. Ett sätt att kanske göra något åt saken 

lokalprofil som med lite udda idéer och stort hjärta försöker dri-
va projektet framåt. Samtidigt kämpar lagets ledare och träna-
re Pelle Fosshaug, svensk bandys egen badboy, med sin kanske 
svåraste uppgift hittills – att göra laget redo för VM. I centrum 
står spelar truppen, 17 unga män som alla flytt sitt hemland och 
börjat om. Bredvid dem finns lagledaren Mursal Isa. Alltid klan-
derfri i lila kostym, alltid på spelarnas sida.

Målbilden är tydlig; att gå från noll till någonting. 
Och att efter sex månader stå på en bandyplan i Sibirien.

är att ägna ett och ett halvt år till att göra en film som visar hur 
 integration kan funka. Om folk får lära känna Ahmed, Mursad 
och Anwar, om de får ansikten på dem, blir de inte lika rädda 
längre. Det är en liten, liten grej, men det är så det börjar. 

Integrationsprojektet har genererat uppmärksamhet från värl-
dens alla hörn. Nyhetsdrakar som CNN, BBC, Channel 4, Wall 
Street Journal och Al Jazeera har åkt till Borlänge för att rap-
portera om laget. Dessutom har det engagerat medborgare i den 
somaliska diasporan världen över – och förstås hemma i Afrika.

Inga har dock följt projektet på lika nära håll som Filip Ham-
mar och Fredrik Wikingsson.

– Vi har länge närt en dokumentärdröm, en dröm om att få 
upp något på bio – men det här är första gången storyn känns 
tillräckligt stark, säger Filip Hammar. När vi fick idén kändes 
det därför väldigt viktigt att sätta ihop vårt dream team.  Anders 
Helgeson har vi jobbat med tidigare och alla vet hur duktig  Karin 
af Klintberg är. Det var schyst att ge det här projektet bästa tänk-
bara möjlighet.

Alla inblandade har jobbat hårt med att kalibrera balansen 
mellan det nobla initiativet och den patenterade tonträff som är 
genomgående i Filip & Fredriks infotainment.

– Vi gillar ju den där gråzonen i fina projekt när man inte för-
lorar sig själv i det fina, säger Fredrik Wikingsson. Att bara göra 
en DN Kultur-kompatibel film som säger ’åh, titta vad somalierna 
är duktiga, titta vad de smälter in’ ligger inte riktigt för oss. Det 
finns sekvenser som är jävligt roliga och udda också.

– Det är ingen politisk film, men vi kan nog vara rätt bra på att 
genom underhållning berätta något som är ganska viktigt, säger 
Filip Hammar. Många gånger tror jag att det handlar om att 
gömma ett budskap. Som när man var mindre och mamma kun-
de blanda ner medicin i yoghurten så att man inte kände smaken 
av den äckliga medicinen. Det är lite grann vad det här handlar 
om också.

Hur det hela började...
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Efter gymnasiet flyttade Anders Helgeson från Karlstad 

till Stockholm, där han gick en KY-utbildning i video-

grafik. Därefter fick Anders praktik på UR och träffade 

då Karin af Klintberg.

Mötet med Karin af Klintberg blev embryot till ett långvarigt och 
fruktbart samarbete. Direkt efter att Anders Helgeson tagit sin 
examen gjorde de supersuccén ”Värsta språket” tillsammans.

2003 startade Anders produktionsbolaget Thelma/Louise 
tillsammans med Daniel Moll, dit Karin anslöt sig som delägare 
2011. Han kom sedan i kontakt med Filip Hammar och Fred-
rik Wikingsson när de precis slagit igenom med ”High Chapar-
all” och anställdes som klippare för tv-serien ”100 höjdare” och 
därefter ”Ett herrans liv”, ”Boston tea party” och ”Söndagsparty 
med Filip & Fredrik” i New York.

Anders är delvis ansvarig för den säregna klippteknik som bli-
vit del av humorduons typiska tonalitet.

– Det blev ett slags break när jag började klippa deras grejer 
och satte den här formen för hur man kunde berätta saker på nya 
sätt. Med Filip och Fredrik fick jag mycket kreativ frihet och 
kreativt ansvar. Där någonstans föddes också idén att jag ville 
regissera och producera själv.

Sedan dess har Anders, och produktionsbolaget Thelma/ 
Louise, arbetat med många av Karin af Klintbergs projekt, där-
ibland dokumentären ”Ebbe the movie” och SVT-programmen 
”Landet brunsås” och ”Historieätarna”.

Utöver stora tv-satsningar regisserar Anders också reklamfilm 
– allra senast det uppmärksammade projekt som gett Fredrik 
Wikingsson en privat spelning av Bob Dylan. Sedan sommaren 
2013 har Anders huvudsakliga fokus alltjämt legat på ”Filip & 
Fredrik presenterar TREVLIGT FOLK”.

– Det är det roligaste jag har gjort. Man har verkligen varit 
med från första sekund och lärt känna alla underbara somalier. 
Och sedan tillkommer förstås alla härliga karaktärer som finns i 
den svenska småstaden och som alltid tycks gravitera mot Filip 
och Fredrik på något vis.

Det som berört honom allra mest är Anwar Hareds mål i 
 Somalias 1–22-förlust mot Tyskland i VM.

– Då var man en ganska dålig dokumentärfilmare för jag stod 
bara och grinade hela tiden. Det fortsatte på kvällen också: så fort 
jag tänkte på det började jag grina. Det kändes inte superproff-
sigt, men det var ofrånkomligt. Jag kände verkligen för killarna.

Det finns många gripande människoöden i ”Filip & 

Fredrik presenterar TREVLIGT FOLK” – och ett av dem 

tillhör initiativtagaren, den 49-årige egenföretagaren 

Patrik Andersson.

I hela sitt liv har Patrik Andersson kämpat för att åstadkomma bra 
saker för andra och för att parallellt med det uppnå något slags 
självförverkligande och få bekräftelse. Altruism och karriärslyst-
nad i jordgubbsblond symbios.

Patriks karriärbana har ständigt pendlat mellan medier och 
marknadsföring, från skribentjobb på TV4 och SR till att arbeta 
med marknadsföring för Leksands IF.

Sedan ett drygt år tillbaka har han dock arbetat heltid med 
det somaliska integrationsprojekt som han själv la grunden till 
och agerat ansvarig utgivare för allt som rör laget.

– Jag har varit inblandad i exakt allting. Generalsekreterare för 
Somalias bandylag, kan man säga. Jag har haft alla kontakter 
med internationella bandyförbundet, svenska bandyförbundet, 
sponsorer, spelare, kommunen, Filip och  Fredrik och filmtea-
met… Lyckligtvis har det kommit in personer som kunnat ta ett 
väldigt stort ansvar med träningsbiten så just det har jag kunnat 
släppa lite grann.

Dokumentären tar ett helhetsgrepp på Patrik. Den lyfter 
fram hans välvilja och stora, faluröda hjärta – men också hans 
fäbless för frisörsalonger och relaxavdelningar.

– Det har varit den roligaste tiden i mitt liv. Hela projektet 
har betytt otroligt mycket för mig som människa. Det går inte 
att beskriva vad vi varit med om i den här gruppen. Det har 
öppnat otroligt mycket dörrar – både för spelarna och för mig 
personligen.

Patrik lyckas sammanfatta sig själv på ett effektivt sätt när 
han lyfter fram de två ögonblick han upplevt som de allra star-
kaste under hela den fantastiska resan.

– Det var otroligt i sista VM-matchen mot Ukraina när det 
var 300-400 personer i publiken som viftade med sina somaliska 
flaggor i 35 minusgrader, säger han. Jag träffade en rysk gammal 
tant som suttit hemma och sytt en flagga som det stod Soma-
lia på. Då kom tårarna. Vi hade verkligen lyckats förena olika 
folkslag på ett otroligt sätt. Sedan minns jag när vi skickade ut 
pressmeddelandet om projektet den 13 maj 2013 och jag bara på 
en timme fick sådan otrolig respons från media – det var också 
otroligt starkt. 

Regissören, producenten och manusförfattaren Karin af Klintberg ligger bakom många populära och prisbelönta 

tv-serier och filmer. Som regissör, producent och manusförfattare till dokumentären “Ebbe the movie” (2009) 

belönades Karin, tillsammans med Jane Magnusson, med både en Guldbagge och Stora Journalistpriset i  

kategorin Årets berättare. 

För tv har Karin af Klintberg bland annat producerat ”Historieä-
tarna”, “Världens modernaste land”, “Landet brunsås”, ”REA” och 
“Kobra” för SVT och fick tillsammans med Fredrik Lindström 
Stora journalistpriset i kategorin Årets förnyare för tv-program-
met “Värsta språket”. 2013 utsågs ”Historieätarna” till Årets livs-
stilsprogram på Kristallengalan. 

Karin regisserar också 2015 års julkalender i SVT som hand-
lar om hur barn levt och ätit i Sverige från år 1015 fram till 2015.

Karin af Klintberg om projektet

Berätta om dina erfarenheter.
– Det här har varit en film med ett öppet slut. Vi har inte 

skrivit ett manus och sen följt det, utan vi har på riktigt följt en 
process. Men det som slagit mig under arbetets gång är att vi 
porträtterar en skärva av Sverige av i dag. Det är precis så här 
Sverige ser ut nu och kommer att se ut. Precis i filmens början 
slår Patrik fast: ’Det kommer att gå åt helvete om vi inte fattar 
hur vi ska prata med varandra.’ Och de orden har återkommit till 
mig hela tiden under arbetet.

Vad lockade dig till projektet?
– Det var mycket. En ingång var att jag, Filip och Fredrik 

länge velat arbeta ihop och nu lyckades vi rent schemamässigt. 
Men sedan också själva historien i sig, att på ett halvår ska ett 
gäng somalier som aldrig stått på is tränas och tävla för Somalia. 
Och så just komponenten Sibirien. Det är fina komponenter för 
en historia.

Hur var det att jobba med Filip och Fredrik?
– Jag tycker att det är två genier, faktiskt, och jag är väldigt 

glad att de verkligen har hjärtat på rätt ställe. De har varit med 
och drivit detta projekt, samlat in pengar och lagt ned en massa 
tid, kraft och möda. De vill, precis som jag, förändra Sverige till 
det bättre och i detta fall med en film. 

Vad har varit det mest tillfredsställande med arbetet?
– En sak var när de gjorde mål i Sibirien. Även om jag inte 

direkt är bandyintresserad blev jag otroligt gripen. En annan var 
hemkomsten i Borlänge när hela Jussi Björlings torg var fyllt med 

KARIN AF KLINTBERG – regi, idé & manus ANDERS HELGESON  
– regi, idé & manus 

Borlängebor som applåderade spelarna. En tredje var att vi följde 
med en av spelarna, Ahmed, till hans skola efter att de kommit 
hem och då hade skolan en välkomstceremoni för honom. Han 
visade på en stor karta var han hade varit och alla applåderade. 
Efteråt dröjde vi oss kvar och då hörde vi hur en svensk kille gick 
fram till honom och sa: ’Du, jag gillar också skridskor, kan inte 
vi åka i helgen?’ Då darrade läppen. Man måste lyckas på mikro-
nivå för att komma ut på makronivå.

Något övrigt att tillägga?
– Jag tror att det här är en viktig film för att den visar ett 

 Sverige i dag där vi inte riktigt vet vad som kommer att hända 
med den nya regeringen. Vi visste inte utgången på filmen och 
vi vet inte utgången för Sverige, vad som kommer att hända med 
vårt land. Därför känns det så jävla viktigt att visa den här filmen.

Vad kan den bidra med?
– Förståelse. Somalierna ’hänger’ inte bara här, de vill inte ens 

vara här initialt, utan de kommer från fruktansvärda villkor, de 
har sett fruktansvärda saker. Att tro att de bara hänger här och 
’snor cyklar’, som en person i filmen säger… Vi visar något annat: 
att de har en otrolig kämpaglöd, att de vill och kan och utsätter 
sig för spott och spe.

B A K O M  K A M E R A N B A K O M  K A M E R A N  /  M E D V E R K A N D E

PATRIK ANDERSSON  
– initiativtagare
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examen gjorde de supersuccén ”Värsta språket” tillsammans.

2003 startade Anders produktionsbolaget Thelma/Louise 
tillsammans med Daniel Moll, dit Karin anslöt sig som delägare 
2011. Han kom sedan i kontakt med Filip Hammar och Fred-
rik Wikingsson när de precis slagit igenom med ”High Chapar-
all” och anställdes som klippare för tv-serien ”100 höjdare” och 
därefter ”Ett herrans liv”, ”Boston tea party” och ”Söndagsparty 
med Filip & Fredrik” i New York.

Anders är delvis ansvarig för den säregna klippteknik som bli-
vit del av humorduons typiska tonalitet.

– Det blev ett slags break när jag började klippa deras grejer 
och satte den här formen för hur man kunde berätta saker på nya 
sätt. Med Filip och Fredrik fick jag mycket kreativ frihet och 
kreativt ansvar. Där någonstans föddes också idén att jag ville 
regissera och producera själv.

Sedan dess har Anders, och produktionsbolaget Thelma/ 
Louise, arbetat med många av Karin af Klintbergs projekt, där-
ibland dokumentären ”Ebbe the movie” och SVT-programmen 
”Landet brunsås” och ”Historieätarna”.

Utöver stora tv-satsningar regisserar Anders också reklamfilm 
– allra senast det uppmärksammade projekt som gett Fredrik 
Wikingsson en privat spelning av Bob Dylan. Sedan sommaren 
2013 har Anders huvudsakliga fokus alltjämt legat på ”Filip & 
Fredrik presenterar TREVLIGT FOLK”.

– Det är det roligaste jag har gjort. Man har verkligen varit 
med från första sekund och lärt känna alla underbara somalier. 
Och sedan tillkommer förstås alla härliga karaktärer som finns i 
den svenska småstaden och som alltid tycks gravitera mot Filip 
och Fredrik på något vis.

Det som berört honom allra mest är Anwar Hareds mål i 
 Somalias 1–22-förlust mot Tyskland i VM.

– Då var man en ganska dålig dokumentärfilmare för jag stod 
bara och grinade hela tiden. Det fortsatte på kvällen också: så fort 
jag tänkte på det började jag grina. Det kändes inte superproff-
sigt, men det var ofrånkomligt. Jag kände verkligen för killarna.

Det finns många gripande människoöden i ”Filip & 

Fredrik presenterar TREVLIGT FOLK” – och ett av dem 

tillhör initiativtagaren, den 49-årige egenföretagaren 

Patrik Andersson.

I hela sitt liv har Patrik Andersson kämpat för att åstadkomma bra 
saker för andra och för att parallellt med det uppnå något slags 
självförverkligande och få bekräftelse. Altruism och karriärslyst-
nad i jordgubbsblond symbios.

Patriks karriärbana har ständigt pendlat mellan medier och 
marknadsföring, från skribentjobb på TV4 och SR till att arbeta 
med marknadsföring för Leksands IF.

Sedan ett drygt år tillbaka har han dock arbetat heltid med 
det somaliska integrationsprojekt som han själv la grunden till 
och agerat ansvarig utgivare för allt som rör laget.

– Jag har varit inblandad i exakt allting. Generalsekreterare för 
Somalias bandylag, kan man säga. Jag har haft alla kontakter 
med internationella bandyförbundet, svenska bandyförbundet, 
sponsorer, spelare, kommunen, Filip och  Fredrik och filmtea-
met… Lyckligtvis har det kommit in personer som kunnat ta ett 
väldigt stort ansvar med träningsbiten så just det har jag kunnat 
släppa lite grann.

Dokumentären tar ett helhetsgrepp på Patrik. Den lyfter 
fram hans välvilja och stora, faluröda hjärta – men också hans 
fäbless för frisörsalonger och relaxavdelningar.

– Det har varit den roligaste tiden i mitt liv. Hela projektet 
har betytt otroligt mycket för mig som människa. Det går inte 
att beskriva vad vi varit med om i den här gruppen. Det har 
öppnat otroligt mycket dörrar – både för spelarna och för mig 
personligen.

Patrik lyckas sammanfatta sig själv på ett effektivt sätt när 
han lyfter fram de två ögonblick han upplevt som de allra star-
kaste under hela den fantastiska resan.

– Det var otroligt i sista VM-matchen mot Ukraina när det 
var 300-400 personer i publiken som viftade med sina somaliska 
flaggor i 35 minusgrader, säger han. Jag träffade en rysk gammal 
tant som suttit hemma och sytt en flagga som det stod Soma-
lia på. Då kom tårarna. Vi hade verkligen lyckats förena olika 
folkslag på ett otroligt sätt. Sedan minns jag när vi skickade ut 
pressmeddelandet om projektet den 13 maj 2013 och jag bara på 
en timme fick sådan otrolig respons från media – det var också 
otroligt starkt. 

Regissören, producenten och manusförfattaren Karin af Klintberg ligger bakom många populära och prisbelönta 

tv-serier och filmer. Som regissör, producent och manusförfattare till dokumentären “Ebbe the movie” (2009) 

belönades Karin, tillsammans med Jane Magnusson, med både en Guldbagge och Stora Journalistpriset i  

kategorin Årets berättare. 

För tv har Karin af Klintberg bland annat producerat ”Historieä-
tarna”, “Världens modernaste land”, “Landet brunsås”, ”REA” och 
“Kobra” för SVT och fick tillsammans med Fredrik Lindström 
Stora journalistpriset i kategorin Årets förnyare för tv-program-
met “Värsta språket”. 2013 utsågs ”Historieätarna” till Årets livs-
stilsprogram på Kristallengalan. 

Karin regisserar också 2015 års julkalender i SVT som hand-
lar om hur barn levt och ätit i Sverige från år 1015 fram till 2015.

Karin af Klintberg om projektet

Berätta om dina erfarenheter.
– Det här har varit en film med ett öppet slut. Vi har inte 

skrivit ett manus och sen följt det, utan vi har på riktigt följt en 
process. Men det som slagit mig under arbetets gång är att vi 
porträtterar en skärva av Sverige av i dag. Det är precis så här 
Sverige ser ut nu och kommer att se ut. Precis i filmens början 
slår Patrik fast: ’Det kommer att gå åt helvete om vi inte fattar 
hur vi ska prata med varandra.’ Och de orden har återkommit till 
mig hela tiden under arbetet.

Vad lockade dig till projektet?
– Det var mycket. En ingång var att jag, Filip och Fredrik 

länge velat arbeta ihop och nu lyckades vi rent schemamässigt. 
Men sedan också själva historien i sig, att på ett halvår ska ett 
gäng somalier som aldrig stått på is tränas och tävla för Somalia. 
Och så just komponenten Sibirien. Det är fina komponenter för 
en historia.

Hur var det att jobba med Filip och Fredrik?
– Jag tycker att det är två genier, faktiskt, och jag är väldigt 

glad att de verkligen har hjärtat på rätt ställe. De har varit med 
och drivit detta projekt, samlat in pengar och lagt ned en massa 
tid, kraft och möda. De vill, precis som jag, förändra Sverige till 
det bättre och i detta fall med en film. 

Vad har varit det mest tillfredsställande med arbetet?
– En sak var när de gjorde mål i Sibirien. Även om jag inte 

direkt är bandyintresserad blev jag otroligt gripen. En annan var 
hemkomsten i Borlänge när hela Jussi Björlings torg var fyllt med 

KARIN AF KLINTBERG – regi, idé & manus ANDERS HELGESON  
– regi, idé & manus 

Borlängebor som applåderade spelarna. En tredje var att vi följde 
med en av spelarna, Ahmed, till hans skola efter att de kommit 
hem och då hade skolan en välkomstceremoni för honom. Han 
visade på en stor karta var han hade varit och alla applåderade. 
Efteråt dröjde vi oss kvar och då hörde vi hur en svensk kille gick 
fram till honom och sa: ’Du, jag gillar också skridskor, kan inte 
vi åka i helgen?’ Då darrade läppen. Man måste lyckas på mikro-
nivå för att komma ut på makronivå.

Något övrigt att tillägga?
– Jag tror att det här är en viktig film för att den visar ett 

 Sverige i dag där vi inte riktigt vet vad som kommer att hända 
med den nya regeringen. Vi visste inte utgången på filmen och 
vi vet inte utgången för Sverige, vad som kommer att hända med 
vårt land. Därför känns det så jävla viktigt att visa den här filmen.

Vad kan den bidra med?
– Förståelse. Somalierna ’hänger’ inte bara här, de vill inte ens 

vara här initialt, utan de kommer från fruktansvärda villkor, de 
har sett fruktansvärda saker. Att tro att de bara hänger här och 
’snor cyklar’, som en person i filmen säger… Vi visar något annat: 
att de har en otrolig kämpaglöd, att de vill och kan och utsätter 
sig för spott och spe.

B A K O M  K A M E R A N B A K O M  K A M E R A N  /  M E D V E R K A N D E

PATRIK ANDERSSON  
– initiativtagare
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Abdihakiin Mohamed, 18, är mittfältare och lagkapten 

i bandylandslaget. Ett slags Somalias Pelle Fosshaug. 

Han har imponerat både på och utanför planen med 

sina ledaregenskaper och är också en av dem i laget 

som varit längst i Sverige. 

Abdihakiin Mohamed kom till Sverige 2009 tillsammans med sin 
mamma och sina två syskon. Kriget rasade i Mogadishu och hade 
även fört med sig en ekonomisk kris. Det enda alternativet var att 
fly. Men stridigheterna hade redan hunnit kosta familjen ett obe-
skrivligt högt pris.

– Jag har många dåliga minnen från Somalia. Min pappa 
dog där. Jag var elva år då. Han hade en butik och några tjuvar 
försökte sno grejer och ta alla pengar han hade. Han försökte 
försvara sig. Men det gick inte.

Chansen att få komma till Borlänge blev en nystart för hela 
familjen, även om vissa sår aldrig läker helt.

– Här får jag stöd och kan plugga. Vad jag gillar bäst med 
Sverige? Typ allt. Men mest gillar jag sport. 

Abdihakiin upplever att bandyprojektet på många sätt fått 
önskad effekt: att barriärerna mellan svenskar och somalier i 
Borlänge sakta bryts ner. Nu talar de med varandra i stället för 
om varandra.

– Jag har fått mycket bättre kontakt med svenska elever, säger 
han. Bandy är en lite… svensk sport, kanske. Det är många som 
spelar här i Borlänge. När de fick höra att Somalia skulle spela 
bandy blev vi intressanta. De frågar oss saker. Jag tycker också 
att jag lärt mig språket lite bättre nu och då är det lättare att 
prata med svenskar. Man kan lätt bli lite rädd att man ska säga 
något fel och då kanske man är tyst i stället. Nu vågar jag prata 
på ett helt annat sätt.

Ingen personifierar svensk bandy som Pelle Fosshaug. Han inledde karriären i Borlänge Bandy. På meritlistan finns 

sex SM-guld och fem VM-guld. Han slutade som spelare 2008 och har sedan dess både medverkat i ”Mästarnas 

mästare” och blivit den förste bandyspelare i hela världen att få sin tröja upphissad i taket på en arena (ABB Arena 

Syd) – som ett tack för Fosshaugs ackumulerade gärning för svensk bandy. I dag är han verksam som teknisk  

rådgivare hos Västerås SK och expertkommentator på TV4.

Inget Fosshaug hittills gjort i sin karriär har dock rönt lika stor 
uppmärksamhet som jobbet som förbundskapten för Somalias 
bandylandslag. Det har varit en enorm utmaning för den flerfaldige 
världsmästaren att ta sig an ett gäng killar som inte ens åkt skrid-
skor tidigare.
– Det var omtumlande och annorlunda och svårt. Men det har va-
rit häpnadsväckande att se vilka framsteg killarna gjort på så kort 
tid. Jag är egentligen en sådan där som aldrig blir riktigt nöjd, men 
det var väldigt lätt att känna tillfredsställelse när man såg hur 
mycket de utvecklades och hur de började älska den kanske vitaste 
sporten av alla.

Fosshaug minns särskilt Somalias första träningsmatch mot 
ett Borlängelag den 13 december 2013 och hur de insisterade på 
att få höra nationalsången. ”Qolobaa Calankeed” ekade genom 
skrapiga högtalare.
– Det var så fint när de stod där uppradade. Eftersom det var Lucia 
kom ett tåg med ljuskronor och stjärngossar och åkte in på isen 
efteråt. Vissa somalier hade bara varit i Sverige i sex månader och 
tyckte nog det där var lite besynnerligt. Jag kommer också ihåg hur 
en kille som heter Bari skadade sig på träning och fick en lårkaka. 
Jag åkte fram till honom och frågade: ’Hur gick det? Var gjorde du 
dig illa?!’ Då plockade han fram en nyckelknippa stor som en 
 tegelsten som han åkt runt med i fickan och tryckts in i låret när 
han landade: ’Det var den här.’ Sådana saker glömmer man aldrig.

Den i dag 49-årige Fosshaug känner sig stolt över sitt arbete 
med Somalia, lika stolt som över det han någonsin åstadkom i sin 
egen spelarkarriär, och han har också offrat mycket för att få vara 
del av det unika projektet.
– Trots att jag nu bor i Västerås och har fyra barn kör jag till 
 Borlänge så ofta jag hinner. Det är ett sätt för mig att ge tillbaka 
till bandyn. Vi behöver alla hjälp att bli av med våra fördomar. Vi 
har dem allihop, det är inget konstigt med det, vi behöver bara få 
veta vilka de är så vi kan bryta dem. Men det här är verkligen fantas-
tiska personligheter med en fantastisk värme – det handlar bara om 
att träffa dem, att få till mötet. Det är själva nyckeln.

PELLE FOSSHAUG – ledare & tränare

B A K O M  K A M E R A N M E D V E R K A N D EM E D V E R K A N D E

Ahmed Hussein är en av filmens huvudkaraktärer med 

stor karisma och värme. Telefonsamtalen hem till 

mamma i Uganda är många och gripande. Han blev ett 

naturligt ankare i både laget och filmen – men bakom 

den charmiga ytan finns också en smärtsam historia.

Ahmed Hussein kom till Sverige i november 2008 tillsammans 
med sin stymor. Han var då 14 år  och hade precis tillbringat ett 
exilår i Etiopien. Hemlandet Somalia kunde han inte längre vara 
kvar i. 

Ahmeds mamma var alltid väldigt beskyddande och brukade 
hålla honom inomhus eftersom de aldrig kunde veta när och var 
granaterna skulle komma. Han fick alltid eskort till och från 
skolan, även om den bara låg 500 meter bort.

Men trots alla säkerhetsåtgärder levde Ahmed aldrig säkert. 
Det fanns inget annat alternativ än att fly. Men vissa minnen kan 
han inte fly ifrån.

– En fredag, klockan ett på eftermiddagen, var vi ute och 
spelade fotboll. Kriget bröt ut i närheten så vi började springa 
från fotbollsplanen. När vi nästan var hemma blev min kompis, 
som var sist i klungan, skjuten i njuren och i ryggen. Han var tio 
meter ifrån mig. Jag kommer inte ihåg så mycket, men såg att 
han blödde och grät och sedan svimmade och dog. Jag har sett 
många som dödats och blivit chockad av det. Ibland grät jag, 
ibland svimmade jag. Man fick lära sig att bara springa tills man 
kom fram till en speciell moské som var byggd av stenar.

Det är svårt att ens beskriva vad flytten till Borlänge betytt 
för honom. Till att börja med har den upprättat ett slags vilopuls 
i hans liv som helt enkelt aldrig existerat tidigare.

– Bara efter två dagar här blev jag lugn. Kände ro. Inget krig, 
inga skrik. Jag tänkte bara: Framtiden är ljus, nu behöver jag inte 
oroa mig. Det var härligt.

Ahmed hade alltid drömt om att få spela ett fotbolls-VM för 
Somalia – ett land som aldrig deltagit i ett lag-VM någonsin, 
oavsett sport, innan januari 2014 – men han visse också att det 
hela tiden var en overklig dröm. I slutändan fick han vara med 
om något ännu mer overkligt: ett bandy-VM i Sibirien.

– Det är en av de bästa sakerna som hänt i mitt liv. Jag har 
gått till historien och representerat mitt land, min flagga. Plus 
att jag fått många vänner och kommit in i det svenska samhället 
bättre. Bandyn har öppnat många dörrar. När jag spelade fotboll 
i Borlänge sa man ’hej’ när man kom, tränade och sa ’hej då’ när 
man gick. Innan bandyn hade jag aldrig pratat med någon så 
länge som 10-20 minuter, förutom med min lärare. Nu kan jag 
prata med svenskar om vilken resa vi varit med om och sedan 
kanske man börjar prata om privata saker och sedan kanske den 
personen håller kontakten.

AHMED HUSSEIN 
– spelare 

ABDIHAKIIN MOHAMED  
– spelare 
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i hans liv som helt enkelt aldrig existerat tidigare.

– Bara efter två dagar här blev jag lugn. Kände ro. Inget krig, 
inga skrik. Jag tänkte bara: Framtiden är ljus, nu behöver jag inte 
oroa mig. Det var härligt.

Ahmed hade alltid drömt om att få spela ett fotbolls-VM för 
Somalia – ett land som aldrig deltagit i ett lag-VM någonsin, 
oavsett sport, innan januari 2014 – men han visse också att det 
hela tiden var en overklig dröm. I slutändan fick han vara med 
om något ännu mer overkligt: ett bandy-VM i Sibirien.

– Det är en av de bästa sakerna som hänt i mitt liv. Jag har 
gått till historien och representerat mitt land, min flagga. Plus 
att jag fått många vänner och kommit in i det svenska samhället 
bättre. Bandyn har öppnat många dörrar. När jag spelade fotboll 
i Borlänge sa man ’hej’ när man kom, tränade och sa ’hej då’ när 
man gick. Innan bandyn hade jag aldrig pratat med någon så 
länge som 10-20 minuter, förutom med min lärare. Nu kan jag 
prata med svenskar om vilken resa vi varit med om och sedan 
kanske man börjar prata om privata saker och sedan kanske den 
personen håller kontakten.

AHMED HUSSEIN 
– spelare 

ABDIHAKIIN MOHAMED  
– spelare 
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M E D V E R K A N D E M E D V E R K A N D E

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson har i över tio 

år haft en given plats i tv-tablån och vunnit hela sju 

Kristallen-priser för sina program och insatser som 

programledare. De har dessutom gjort succé med 

liveföreställningen ”Jakten på den försvunna staden” 

och haft stora framgångar med sin podcast.

Hösten 2014 deltar Filip Hammar och Fredrik Wikingsson i 
SVT:s succéprogram ”På spåret” och de har dessutom skrivit ett 
nytt kapitel i sin tv-historia som programledare i relationsserien 
”Ska vi göra slut?”. Det närgångna och personliga reality-program-
met har hyllats i media och Expressen tycker duon är ”uppriktigt 
empatiska” medan GP menar att det är “den tyngsta och sköraste 
serie som Filip och Fredrik har gjort. Och deras bästa”. 

I tidigare tv-serier har Filip och Fredrik bland annat skärskådat 
mänsklighetens alla hörn i ”Boston Tea Party”, tävlat mot allt 
och alla i ”Vem kan slå Filip och Fredrik?”, bevakat det ame-
rikanska valet och gjort talkshows som ”Söndagsparty med 
Filip och Fredrik” och ”Breaking News”. 2012 och 2013 led-
de de Oscargalans sändning i svensk tv och våren 2014 sändes   
“La Bamba”, där Fredrik utmanade Filips syn på sitt eget liv. 
 Filip fick bland annat testa att vara predikant, aptränare och 
mentor åt gängmedlemmar i Compton i Los Angeles.

Filip och Fredrik var pionjärer i den svenska podcaströrelsen 
när de 2010 startade “Filip och Fredriks podcast”. Den blev snabbt 
en av Sveriges mest populära podcasts och utsågs både 2011 och 
2012 till Sveriges bästa podradio om kultur och nöje. ”Filip och 
Fredriks podcast” hade cirka 350 000 lyssnare varje vecka och 
2012 spelades det hundrade avsnittet in i ett utsålt Berwaldhallen. 
5 juni 2014 firade de sitt 200:e avsnitt genom att slå både påvens 
och Metallicas publikrekord i Ericsson Globe i Stockholm. Det 
nya publikrekordet är numera 16 592 personer. 

Livesändningen i Ericsson Globe markerade också slutet för 
podcasten på svenska. I augusti 2014 återuppstod den istället på 
engelska under namnet ”The Filip & Fredrik podcast”.

FILIP HAMMAR OCH  
FREDRIK WIKINGSSON  
– idé & manus
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Det somaliska bandylandslaget har med all tydlighet visat sig vara ett långsiktigt projekt. I slutet av januari 2015 ska 

laget åter vara på plats för invigningen av bandy-VM i en sibirisk metropol, den här gången Chabarovsk, dock utan 

sällskap av dokumentärfilmare. Förhoppningen den här gången är att försöka utmana om att ta poäng.

Vad hände sen?
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