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Tio av Gunilla Bergströms berättelser blir Bok-Filmer, i regi av Tomas Alfredson 
Förhandstitt av – Aja Baja, Alfons Åberg – på Göteborg Filmfestival 
  
Gunilla Bergströms älskade klassiker om Alfons Åberg håller som bäst på att bli Bok-Filmer; ett nytt 
manér, i regi av Tomas Alfredson. Bok-Filmerna har premiär på biografer runt om i Sverige, med Folkets 
Bio som distributör, under Alfons Åbergs jubileumsår 2022 då det var 50 år sedan första berättelsen 
gavs ut. 
  
Redan under Göteborg Film Festival Prisma 27 oktober - 1 november, bjuder vi på en förhandstitt ur en 
av Bok-Filmerna Aja Baja, Alfons Åberg. 
 
Tomas Alfredson: 
– Jag funderade på vad som skulle hända om jag tog 
med mig filmfotografen Simon Rudholm och kröp in i 
en Alfonsbok och filmade av vad vi såg och sedan 
gjorde en liten film av det hela?  
Jag tyckte att berättelsen skulle vara precis så som 
Gunilla Bergström skapat den, utan att lägga till eller 
dra ifrån, men att med kamerans hjälp välja detaljer, 
närbilder och vinklar.  
Tillsammans med några vänner byggde vi upp 
scenerna baserade på illustrationerna från en Alfons-
bok som i en miniatyrteater, släpade in en 
pyttekamera på den lilla scenen och gjorde åkningar, 
ljussättningar och enklare trix. Sedan har jag klippt 
ihop vad vi sett och lagt Jonas Karlssons fantastiska 
inläsning av Gunillas text till och bett Adam Nordén 
komponera stämningsfull musik som 
ackompanjemang.  
Det har blivit väldigt fina små berättelser; inte animerade filmer, inte bokuppläsningar – men Bok-
Filmer! 
 
Sofia Torell, systerdotter till Alfons skapare Gunilla Bergström: 
Gunilla Bergströms verk är kärnan i allt vi gör, att vi nu genom Bok-Filmerna tar ett kliv än närmare 
Gunillas berättelser och illustrationer är så häftigt! Vi får krypa in, under och över, vara i det lilla och det 
stora, de tunna fina linjerna, detaljerna, den utklippta tidningen, det blommiga tyget, de stora frågorna 
och färgerna, likväl i det som inte syns eller det vi bara anar.  
 
  
För mer information, vänligen kontakta: 
Elisabet Granlund, verksamhetschef och presskontakt Bok-Makaren AB, tfn +46 (0)76 205 09 09 
 
 
  
 


