
 

 

 

 

 

 

Stockholm, 2018-03-12 
 

EN DEL AV MITT HJÄRTA – 
TOMAS LEDINS MUSIK OCH TEXTER BLIR ROMANTISK MUSIKAL-KOMEDI 

MED PREMIÄR JULEN 2019 
 

#EnDelAvMittHjärta 
 

 

Få svenska artister har varit ledmotiv för så många, under så lång tid, som Tomas Ledin. 

Produktionsbolaget Unlimited Stories presenterar nu nästa svenska storfilm för 2019 – En del av mitt 

hjärta – en romantisk musikal-komedi helt influerad av Tomas Ledins tidlösa musik och texter. 

Filmen regisseras av Edward af Sillén, som därmed debuterar som långfilmsregissör. Edward har 

tidigare skrivit manus till publiksuccéer som En Underbar Jävla Jul (2015) och Medicinen (2014). För 

manus står nu Lars ”Vasa” Johansson som skrivit några av våra främsta moderna klassiker som Kopps 

(2003), Rallybrudar (2008) och Den Bästa Sommaren (2000). I huvudrollerna ses bland andra Malin 

Åkerman, som gör sin första svenska långfilm någonsin, Christian Hillborg, Jonas Karlsson, Pernilla 

August, Johan Ulveson, Shima Niavarani, Per Andersson och Johan Rheborg. En del av mitt hjärta 

produceras av Patrick Ryborn som tidigare svarat för välrenommerade filmer som Himlen är 

oskyldigt blå (2010), Skenbart (2003), nya Sune-trilogin (2012-2014) och Monky (2017). Biopremiär 

över hela landet är satt till julen 2019. 

 

- Tomas Ledins texter berättar tidlösa historier, med refränger som etsat sig fast hos generationer. Med 

”En del av mitt hjärta” vill jag skapa en känsla av att musiken och texterna är specialskrivna för just 

den här filmen. Att jag därtill debuterar som långfilmsregissör och får möjligheten att arbeta med en 

så fantastisk cast känns oerhört roligt och spännande, säger Edward af Sillén, Regissör. 
 

- Jag har väntat länge på att få medverka i en svensk film – och vad känns mer svenskt än Tomas Ledins 

härliga låtar om både sommar och relationer? Jag älskar att sjunga och ser verkligen fram emot ännu 

en musikalfilm. It’s going to be amazing!, säger Malin Åkerman, Skådespelerska. 
 

- Vår ambition är att nyinspelning av låtarna ska respektera originalen och samtidigt få en ny dimension 

med nya röster från både manligt och kvinnligt perspektiv. Vi har en grym cast som kommer leverera 

minnesvärt skådespel och sång i en film som vi hoppas blir en framtida svensk klassiker, säger Patrick 

Ryborn, Producent, Unlimited Stories. 
 

- Jag känner mig oerhört hedrad av att få vara del av detta filmprojekt. När frågan först dök upp, om 

möjligheten att få skapa en berättelse för en långfilm löst baserad på några av mina sånger, blev jag 

genast väldigt nyfiken. Hur nu musiken kommer att integreras och vissa textrader användas i låtarna 

som dialog i filmen ska bli spännande att se, säger Tomas Ledin, Artist och upphovsman till filmens 

musik. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del av mitt hjärta samproduceras av Film i Väst, Nouvago Capital, TV4, Nordisk Film, The Finnish 

Film Foundation, Matila Röhr Productions och Svenska Filminstitutet med stöd från Yaba Holst. För 

distribution står Nordisk Film. 

 

 
För intervjuförfrågningar, pressmaterial och pressbilder, vänligen kontakta:  
Stephanie G. Bonn, Zap PR  
Telephone: +46 70 775 61 10  
E-mail: stephanie@zap-pr.com 
 
 
Om Unlimited Stories 
Unlimited Stories är ett nybildat Independent-produktionsbolag med mer än 20 års erfarenhet av 
dramaproduktion genom producenterna Patrick Ryborn och Linus Torell. 
 

Bolaget har som ambition att producera publika spelfilmer och TV-serier av högsta kvalité och har för 
närvarande ett flertal produktioner i utveckling samt under inspelning.  
 

Besök gärna: www.unlimitedstories.se 
 
 
Om Nordisk Film 
Nordisk Film grundades 1906 och är ett av de äldsta, fortfarande verksamma, filmbolagen i världen.  
 

Nordisk Film är den ledande distributören av lokala och internationella filmer i Norden, vi investerar i, 
utvecklar, producerar och lanserar 50-60 filmer om året. Under 2015 hade Nordisk Film en omsättning på 4,7 
miljarder SEK och har 1 900 medarbetare i Norden. 
 

Bolaget är en del av mediekoncernen Egmont som är en affärsdrivande stiftelse som delar ut över 100 miljoner 
Sek årligen för att bidra till att barn och ungdomar får ett bättre liv. 
 

Besök gärna: www.nordiskfilm.se 
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