
 
Svart Själ (eng: Dark Soul) – En kortfilm med temat skräck 

Henrik Hedin, Martin Nilsson & Sebastian Hastrup 

Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad 
Utbildningsprogram: Medieteknik med inriktning mot interaktiva medier 

Bachelor of Science in media technology 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutreflektion på examensarbetet: 

Svart Själ – En skräck/thrillerkortfilm 
 
Handledare:  Paul Carlsson 

 Conny Högkvist 
 Kjell Grede 

Examinatorer: Paul Carlsson 
  Conny Högkvist 
 
Datum för examination: Den 27:e April 2007 
Datum för slutexamination: Den 31:e Maj 2007 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Författare:      Mailadresser: 
Henrik Hedin      zaff_@hotmail.com 
Martin Nilsson     martinfotograf@gmail.com 
Sebastian Hastrup     sebastian@sebsongs.com 



 
Svart Själ (eng: Dark Soul) – En kortfilm med temat skräck 

Henrik Hedin, Martin Nilsson & Sebastian Hastrup 

Förord 
Detta projektet är resultatet av tre personers stora engagemang och femton veckors hårt arbete. 
Bakgrunden till projektet är att vi i gruppen ville utnyttja våra spetskompetenser, som vi har arbetat 
fram under de föregående fem terminerna på Medieteknik, för att skapa en medieproduktion som 
var större och bättre än något vi någonsin tidigare skapat. Inriktningarna som involveras i det här 
projektet är Digital Videoproduktion och Digital Ljudproduktion. 
 
Först och främst vill vi tacka våra suveränt välvilliga skådespelare som ställde upp gratis i vått och 
torrt, dag som natt. Ett stort tack ger vi även till personalen på Hotell Villa Vesta i Ronneby och 
Hotell Solgårda i Asarum för deras gästvänlighet och stora tålamod. 
Tack även till Daniel Nilsson på Digital Ljudproduktion och Silvio Ocasic för all hjälp med 
utrustning. Och så tackar vi självfallet våra handledare Paul Carlsson, Conny Högkvist och Kjell 
Grede för ett bra samarbete. 

 

Abstract 
 
Svart Själ är en kortfilm i genren skräck/thriller som är inspelad i High Definition Video* och 
ljudlagd i 5.1 Surroundljud. Skapandet av denna film har involverat tre faser; Förproduktion 
(manus, casting* av skådespelare, lokalisering av inspelningsplatser och införskaffning av 
rekvisita), Produktion (inspelning) och Postproduktion (redigering, effekter, musik och 
ljudläggning). Filmen handlar om ett kusligt hotell där ett mord har begåtts på ett brutalt sätt och 
den enda överlevande kommer inte ihåg något alls. Dagen efter kommer Peter, en journalist, till 
platsen för att undersöka saken. Vi följer med Peter in i en rysande historia där sanningen om 
hotellets mörka förflutna möter dagens ljus. Åter igen står hotellet och dess inneboende inför ett 
hemskt och oundvikligt öde. 
 
Keywords: HD, 5.1, Film, Kortfilm, Medieteknik, Svart Själ, Dark Soul, BTH, Blekinge Tekniska 
Högskola, Thriller, Skräck, Henrik Hedin, Martin Nilsson, Sebastian Hastrup 
 
English: 
Dark Soul is a short movie in the horror/thriller genre and is recorded on High Definition Video and 
sound edited in 5.1 Surround. The creation of this movie involves three phases; Preproduction 
(screenplay, casting, location and creation of props), Production (filming) and Postproduction 
(editing, effects, music and soundmixing). The movie involves a creepy hotel where a murder has 
been committed in a brutal way and the sole survivor can't remember the event at all. The day after, 
a journalist named Peter, arrives to the scene to investigate further. We are following Peter into a 
thrilling story where the truth of the dark past of the hotel meets the light of present time. Yet again 
the hotel and its residents face a terrible, unavoidable fate. 
 
Keywords: HD, 5.1, Movie, Shortmovie, Medieteknik, Svart Själ, Dark Soul, BTH, Blekinge 
Institute of Technology, Horror, Thriller, Henrik Hedin, Martin Nilsson, Sebastian Hastrup 
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Kap 1 - Beskrivning 
 
Med denna produktion ville vi skapa en film så proffesionell att det skulle bli det största projekt vi 
någonsin varit med om. Att kunna styra och guida en publik genom känslor och upplevelser var en 
erfarenhet som vi alla ville ha i bakfickan. 
 
Filmen tillhör genren skräck/thriller och syftar till att få publiken i ett stadie av rädsla och få en 
känsla av obehag på en underhållande nivå.  
 
Med denna film skulle vi nå ut till en stor publik på bland annat filmfestivaler och andra 
filmtävlingar. Att nå ut till mer folk än bara kompisarna runt omkring en. En produkt så bra att man 
skulle kunna tro att det funnits en enorm budget bakom det hela.  
 
Under en stor del av projektet har vi jobbat mycket tillsammans med gemensamma uppgifter. Men 
en rollfördelning krävdes för effektivt arbete och en stabil och ordningsam arbetsmiljö, där Henrik 
agerade som regissör, Martin som fotograf och Sebastian som ljudtekniker.  
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Kap 2 – Projektplan 
 
Kandidatarbetet på Medieteknik är uppdelat i två delar som tillsammans utgör 15 poäng. 
Den första delen går ut på att nyttja de kunskaper, som studenten samlat på sig under de föregående 
fem terminerna, till att skapa en gestaltande produktion. 
Den andra delen är helt teoretisk och går ut på att skriva en reflektion över produktionen och 
idéarbetet bakom den. 
 
Handledare utses till varje grupp och denne ska följa upp gruppens arbete via veckoreflektioner och 
handledningstillfällen. Handledaren ska också finnas som stöd för gruppen. 

 
För att bli godkänd på kandidatarbetet krävs: 
· inlämnad och godkänd projektplan innan kursstart 
· veckoreflektioner v 03-15 
· kontinuerliga handledningssamtal 
· delexaminationer, produktions- och reflektionsexamination 
 
Vår projektplan är bifogad som bilaga 1. 
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Kap 3 - Veckorapporter 
 
Inledning 
Examensarbetet började ett par veckor innan egentlig utsatt starttid med att vi (Henrik, Martin och 
Sebastian) gick ihop i grupp och började spåna fram vad som kunde vara ett bra examensarbete. 
Det visade sig att Henrik hade ett halvfärdigt manus liggande som vi alla tre kunde fortsätta på, och 
resten av gruppen nappade på idén, så arbetet kunde sätta igång. 
 
Första tiden 
De första veckorna jobbade vi tillsammans med att skriva manuset, leta efter inspelningsplatser, leta 
efter skådespelare och få tag i rekvisita. Vi hade ingen egentlig rollfördelning, utan vi samsades om 
uppgifterna och om nödvändigt delade upp dem på det mesta praktiska viset.  
Själva rollfördelningen kom inte förrän senare i projektet då filmen skulle spelas in.  
Redan i ett tidigt skede lyckades Sebastian få kontakt med ett hotell i Ronneby vid namn Villa 
Vesta och senare fick Martin bra kontakt med ett hotell Solgårda i Asarum. Båda var väldigt 
intresserade av ett samarbete. Med tiden som gick hittade vi även bra inspelningsplatser för att spela 
in bilscener, skogsscener och förhörsrumsscener vilket blev lokala platser som var nära till hands. 
Det första försöket att få tag i skådespelare misslyckades dock. Vi gick till Teatersmedjan i 
Karlshamn, men fick inget gensvar alls. Med detta i bakfickan började vi istället söka på filmcafé 
på internet, och snart hade vi över 40 ansökningar. Av dessa gjorde vi ett antal urval i flera steg där 
vi letade efter de skådespelare med bra erfarenhet, rätt ålder och passande utseende för dess 
karaktär.  
I det här skedet kände vi alla att vi låg bra till i planeringen. 
 
Inledning av rollfördelningen 
Manuset började bli klart och vi skickade det runt till våra handledare och skådespelarna för att få 
feedback. I det här skedet hade vi tillsatt i stort sett alla roller i filmen och vi kunde börja vår 
research inför själva inspelningsveckan. Här fördelades rollerna lite mera och Henrik och Martin 
tog sig an att testa olika videoeffekter, varpå Sebastian började skriva på ett ljudmanus för att lättare 
kunna spela in ljudeffekter när vi väl skulle komma till postproduktionen. 
Henrik tog sig tid att testa specialeffekter, analoga som digitala, vilket gav oss försprång inför 
filmningsveckan.  
 
Förberedning av filmveckan 
En idé för att underlätta filminspelningen var att filma allting i dagsljus, även nattscener, för att 
senare i postproduktionen efterlikna riktiga nattscener. Martin testfilmade lite i dagsljus men märkte 
att detta skulle bara krångla till mer än vad det skulle göra nytta. Istället bestämde vi att filma 
nattscener vid skymningstider och kvällar. Med tanke på antalet skådespelare, deras tidsbrist och 
vårt önskemål att spela in filmen på så kort tid som möjligt så planerade vi filmveckan noga. 
Tillsammans satte vi ihop ett inspelningsschema där varje dag var noggrant planerad utefter den tid 
våra skådespelare kunde arbeta med oss. Vissa skådespelare hade långa sträckor för att ta sig ner till 
Karlshamn och därmed planerades deras inspelningsdagar så tätt ihop som möjligt efter deras egna 
önskemål. För att underlätta både för varandra och våra skådespelare fick Henrik och Martin stå för 
husrum till vissa av skådespelarna. 
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Inspelningsveckan 
Nu kom vi till den kanske hårdaste biten i examensarbetet – inspelningsveckan. Vi körde igång 
klockan sju varje morgon och de flesta dagarna var vi inte i säng förrän efter midnatt. Här började 
vår rollfördelning verkligen att visa sig: Henrik regisserade, Martin filmade och Sebastian tog upp 
dialogljud. Dock fanns det många andra uppgifter att lösa under inspelningen: ljussättning*, 
rekvisita och mat till skådespelarna var några av dem. Dessa uppgifter samsades vi om, och den 
som hade flest händer fria fick ta tag i dem. Vi slog våra kloka huvuden ihop och lyckades hålla 
alla, inklusive oss själva, nöjda med det mesta. I vissa fall hjälpte skådespelarna också till med 
ljussättning och roddning vilket underlättade en hel del för oss. Vi hade turen att ha fått tag i 
skådespelare som var mer än hjälpsamma. De utstod extrem kyla klockan två på natten trots 
förkylningar, långa dagar med lite mat, intensiva inspelningspass och allt detta utan att en enda sur 
min. På fredagen i inspelningsveckan när vi var klara kändes det att det fanns en stolt och nöjd 
stämning i gruppen. 
 
Val av mjukvaror 
För videoredigering användes Premiere Pro* som huvudsaklig programvara, främst eftersom Martin 
och Henrik alltid har jobbat i det programmet och kände sig trygga med det. Det största problemet 
med Premiere Pro var att det tidvis kunde bete sig rätt instabilt med efterföljden att vi blev tvungna 
att spara väldigt ofta. För videoeffekterna användes Adobe After Effects* av samma anledning som 
valet av videoredigeringsprogram, kunskapen fanns där redan. Och eftersom effekterna i filmen 
blev ganska omfattande och avancerade kändes det dumt att samtidigt sätta sig in i en ny 
programvara. Positivt med Adobe After Effects var att det i stort sett inte gav oss någon huvudvärk 
alls, utan fungerade precis som det skulle. För ljudmixning* och redigering använde Sebastian sig 
av Digidesign Pro Tools*, och den största anledningen till det var att det var det enda programmet i 
skolan som gav möjligheten till att mixa i surround. Till viss del jobbade Sebastian hemifrån också, 
och där användes Steinberg Cubase* istället, detta för att spara tid och öka effektiviteten, men när 
materialet sedan skulle läggas in i Pro Tools blev nackdelarna med detta tydliga. De två 
programmen är inte speciellt kompatibla och detta resulterade i mycket extraarbete, t.ex. att 
Sebastian fick synka om dialogljudet vid mer än en gång. Ett annat problem var att Pro Tools 
tenderade att låsa sig vid simultan uppspelning av ljud och video på storbild, och lösningen på det 
var att helt enkelt inte använda referensmonitor* utan att ha bilden uppe i ett litet fönster på 
skärmen istället. Detta försvårade dialogsynkningen men med lite träning så gick även detta bra.  
 
 
Efterhandsarbetet 
Postproduktionsfasen drog igång, och här blev våra roller i arbetet som mest tydliga. Henrik och 
Martin fokuserade helt på att klippa videomaterialet och Sebastian fokuserade helt på ljud och 
musik. Vid denna delen av produktionen kändes det som att vi hade kommit ganska långt men 
samtidigt insåg i vi hur mycket det egentligen var kvar så det var bara till att sätta igång. 
Inledningsvis stötte vi alla på problem. Henrik och Martin hade svårt att överföra filmmaterialet till 
datorn då HDV-bandaren* inte fungerade. Filmkameran fick fungera som bandare i detta fall.  
En del av programmen var inte uppdaterade på länge vilket innebar att vi var tvungna att få tag i ett 
antal licensnycklar*. Dessa fick Henrik och Martin senare av några av skolans lärare och därmed 
var de igång igen.  
Speciellt problematiskt var det att den ena parten behövde vänta på den andra för att kunna arbeta, 
men detta hade vi samtidigt förutsett och som tur var blev det inte så många tummrullningsdagar för 
någon av parterna. Martin och Henrik jobbade tillsammans med specieleffekterna. Detta delades 
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upp sinsemellan dem och de kunde på så vis fortskrida fram snabbare i arbetet.  
De båda arbetade hemifrån och hade kontakt med varandra över Internet där de allt eftersom visade 
varandra sina resultat. Under denna tid var skolans utrustning hårdbokad för Sebastians del vilket 
resulterade i att han också jobbade hemifrån mycket, vilket i ett senare skede ledde till dubbelarbete 
på grund av inkompabilitet mellan mjukvaror, något som var svårt att förutse eftersom det inte 
fanns tid att prova detta innan postproduktionsfasen. Henrik och Martin stötte också på en del 
oväntade problem när de skulle överföra projektfiler mellan datorer hemifrån till skolan. 
Programmet Adobe After Effects verkade inte uppfatta informationen i filerna och en del av bland 
annat specialeffekterna fick göras om på nytt. Vid såna tidpunkter finns det inte mycket att göra än 
att bara bita ihop, sätta sig ner och få arbetet gjort igen. 
 
Färdigställning av filmen 
I slutfasen visade sig en nackdel med rollfördelningen. Medans Henrik och Martin mer eller mindre 
finputsade på videobiten var Sebastian forfarande långt ifrån klar med ljudet. Detta hade förstås inte 
bara med rollfördelningen att göra, men det säger sig självt att två personer får mer gjort än en på 
samma tid. För Sebastian blev slutfasen ett kontinuerligt arbete dygnet runt. Detta var absolut 
nödvändigt för att kunna bli färdiga till examinationsdagen. Tursamt nog fick vi examinationstid 
den sista dagen i examinationsveckan, så vi fick fyra extra dagar att jobba in förlorad tid. Denna 
veckan resulterade i runt 80 timmars arbete för Sebastian. Henrik och Martin jobbade närmast också 
i dygnsdrift för att få färgkorrigeringen* klar. Timmarna innan examination slog vi ihop video och 
ljud på en DVD och såg till vår lättnad att det faktiskt fungerade. 
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Kap 4 - Reflektion 
 
Inledning 
Tiden känns som den har passerat väldigt snabbt förbi. Vi har alla lärt oss väldigt mycket under 
dessa 15 veckor som vi har ägnat åt vårt projekt. När man kommer till filmskapande gäller det att 
vara så förberedd som möjligt. Det är så mycket som kan gå fel och tid är något som är värdefullt 
vid stora filmprojekt som dessa. Grunden till att göra film kom från Henriks sida då han alltid har 
varit väldigt intresserad av allt som rör filmproduktion.  
 
Planering och förberedelser började redan under höstterminen 2006, vilket terminen är anpassad för 
så att studenten kan förbereda sig på nästa termin med kandidatarbetet som fokus. Martin arbetade 
med en dokumentärfilm som han filmat i Serbien. Här lärde han sig mycket om hur viktig 
planeringen är för en filmproduktion. Konsten att förflytta tillräckligt med filmutrustning, ta hand 
om den och ansvara för detta var också något Martin hade stor nytta av att få testa på och 
därigenom få mer erfarenhet av. Även Henrik filmade vid denna tid en dokumentärfilm i Sverige 
varpå han i sin tur lärde sig hur viktig planeringen är för produktionen.  
Och Sebastian jobbade med att ljudlägga en film kallad Gränslandet. På så sätt har vi alla haft våra 
förberedelser inför kandidatarbetet. 
I och med att vi alla hade arbetat med film under höstterminen och att Henrik och Martin gick 
Medieteknik med inriktning mot Film och Video var vi alla eniga om att arbeta med film under 
kandidatarbetet. Henrik, som redan innan kandidatarbetets början hade hunnit skriva en hel del på 
det manus vi skulle komma till att använda, kunde därför med lätthet diskutera fram med oss andra 
ifall manuset var en bra idé att köra på. Vi andra kände att det lät som ett spännande projekt som vi 
kunde satsa hårt på under den kommande terminen. 
 
Valet att ha filmproduktion som kandidatarbete var rätt spännande och vi var alla ivriga att testa nya 
möjligheter både inom bild och ljud. Att utmana oss själva genom att ge oss in på HD-film och 5.1 
surroundljud var lockande för oss allihopa. Sebastian som under hela sin tid på BTH har arbetat 
med ljud ville ta ett steg ytterligare och lära sig utnyttja surroundformatet så mycket som möjligt. 
Martin som aldrig tidigare arbetat med HD tog nu chansen och ville lära sig om den hypermoderna 
nya högupplösningsmöjligheten. För Henrik, som alltid fungerat som den person som velat ha en 
överskådande blick och sköta ett stort projekt på egen hand, kändes det självklart att få agera som 
regissör under projektets gång och hela tiden arbeta i centrum.  
Ett team som känner varandra väl och aldrig kan tveka till att ge varandra kritik för arbetet de håller 
på med är idealiskt för ett stort projektarbete. Därför kunde vi som känt varandra i nu tre års tid med 
lätthet arbeta med varandra för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. 
 
Vårt projekt skulle komma till att bli väldigt stort och intensivt. Därför ansökte vi om ett projektrum 
på skolan vilket kom till väldigt stor nytta. Nu kunde vi på detta sätt alltid ha någonstans att samlas 
och arbeta tillsammans. Väl innan inspelning blev vårt rum en utmärkt plats att förvara bland annat 
rekvisita till filmen. 
Under projektets fortskridning hade vi utmärkta handledare till vår hjälp. Paul Carlsson som Henrik 
och Martin alltid har haft kontakt med kunde guida oss en hel del gällande skapande av 
mediaproduktion. Kjell Grede hjälpte oss mycket med manusarbete för att vi skulle kunna förmedla 
den skrämmande känsla vi ville utsätta vår publik för. Conny Högkvist som tidigare själv studerat 
på BTH följde våran produktion från dag 1 och kunde leda oss samt ge tips på lösningar när vi i 
gruppen kände att vi fastnade i arbetet. 
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Idéarbete 
Till en början jobbade vi alla i stort sett tillsammans i idéarbetet när det gällde manusförfattande 
och förberedande planering inför filmningen. Henriks idéarbete började dock redan innan projektets 
start. Hans filmidé var från början bara ett par scener som han ville förverkliga på film. Det gällde 
då för oss andra att försöka sätta oss in i något som redan fanns. Det svåra att sätta sig in i något 
som redan finns är att man inte själv har tänkt den första tanken, man vet inte hela tiden hur 
författaren har tänkt och det är svårt att fortsätta i någon annans tankegångar. När Henrik 
presenterade sin idé hade han en övergripande story klar, men han behövde material att fylla ut med 
för att få manuset att kännas genuint. Manusskrivandet blev den mest intensiva perioden av 
idéarbetet för oss alla. Dock kändes Henriks grundmanus ganska välformulerat så vi kunde ganska 
enkelt uppfatta storyn och vilken typ av känsla han ville förmedla med den. 
Sebastians idéarbete började inte förräns efter filmningen, alltså i postproduktionen. Sebastian hade 
skrivit ljudmanus och förberett sig så mycket som möjligt för alla hinder som skulle kunna komma 
upp, men att spåna fram ideér till en film som ännu inte existerade var väldigt svårt. Att ljudlägga 
fotsteg krävde inget idéarbete precis, utan det svåra låg i att förmedla rätt känslor i filmen. För 
Sebastian krävdes det mycket ”trial and error” för att få fram precis rätt känsla, och det blev tydligt 
hur viktigt det var att få ett samspel mellan musiken, dialogen och ljudeffekterna. Den här typen av 
ljuddesign hade Sebastian aldrig provat på tidigare och det blev ett av de mest lärorika kapitlen i 
hans examensarbete. 
Martin stora del av idéarbetet började vid filminspelningen då hans roll som kameraman tog vid. 
Även om bildmanus finns måste man ta hänsyn till inspelningsmiljön runt omkring. Vissa gånger 
kanske det inte är möjligt att använda de kameravinklar man var ute efter från början. Det gällde då 
för Martin att med snabba medel hitta nya lösningar så tidsplanen för filminspelningen höll. 
Idéarbetet har alltså i stort sett varierat upp och ner för oss allihop. Men generellt kan man säga att 
idéarbetet är en fas som faktiskt fortgår under hela projektet. I alla stadier som förberedning och 
planering, filmning och postproduktion har vi alla ständigt jobbat med idéarbetet. Antingen 
tillsammans eller på olika håll har vi kontinuerligt fått jobba fram nya ideér då de gamla inte höll 
eller det helt enkelt inte fanns någon idé från början. 
 
Team och rollfördelning 
För att öka effektiviten i gruppen delades vi in i olika arbetsroller vilket skulle underlätta 
kommunikation och samarbetsförmågan. Men egentligen började inte denna rollfördelning förrän 
vid perioden då filmen skulle spelas in. Fram tills dess jobbade vi alla på var sitt håll med ett antal 
små uppgifter. Våra 3 olika rollfördelningar var regi, foto och ljud. 
Henrik som tog hand om regin fungerade dock som spindeln i nätet och hade därför stor insyn i 
samtliga delar. Denna roll passade Henrik perfekt eftersom filmen var hans grundidé och han kände 
väldigt starkt för produktionen i sig. Som regissör kunde han därför ha ordentlig koll på allt arbete 
samtidigt som han kunde hoppa in hos oss andra och ge tips och förslag på förbättringar. 
Martin var projektets kameraman och skötte allt som hade med bild att göra. Hans stora 
rollfördelning började som sagt egentligen först vid själva filminspelningen. Men redan innan dess 
var Martin mycket insatt i sin roll som fotograf och förberedde sig så mycket om möjligt inför den 
intensiva inspelningsveckan.  
 
Sebastian fungerade som ljudtekniker och tog hand om allt som hade med musik, ljudeffekter och 
dialog att göra. Även här krävdes en hel del förberedande vilket inte var lätt för Sebastian då 
mycket av hans arbete utfördes efter filmning. Sebastians största ansvar var alltså att uppfylla 
gruppens mål om äkta 5.1-ljud, egenkomponerad musik och ett så bra effektljud som möjligt.  



 
Svart Själ (eng: Dark Soul) – En kortfilm med temat skräck 

Henrik Hedin, Martin Nilsson & Sebastian Hastrup 

 
Sebastian som under stora delen av sin tid på skolan har jobbat ensam var nu sugen på att få känna 
på hur det är att jobba i en grupp med ett stort arbete. 
Under senare delen av produktionen, i postproduktionen, delades vi upp något mera mellan 
varandra. Martin och Henrik tog sig an sina delar gällande bild, t.ex. effekter, redigering och 
färgkorrigering, medan Sebastian ägnade sig åt att skriva musik, spela in ljudeffekter och redigera 
dialogljud. Vi var alla väldigt koncentrerade på våra uppgifter och vi jobbade alla en hel del på 
skilda håll vilket medförde effektiv arbetsverksamhet.  
 
Det fina med vårt projekt var att vi dels hade väldigt tydliga roller i postproduktionen, men under 
förproduktionen hade vi alla tre i princip samma roll, och då kändes det som att vi delade ansvaret 
på ett sätt som gav en trygghet. Vi samlades varje dag kl 10 och fick saker gjorda. När man jobbar 
på egen hand är det lätt att man skjuter upp saker till morgondagen, vilket resulterar i stress under 
de sista arbetsveckorna. I teamet pushar man varandra och känner sig mera motivierad att arbeta. 
Kommunikationen mellan varandra förbättrades alltså avsevärt i och med vår rollfördelning. När 
var och en hade sitt arbetsområde och sitt ansvar att hålla reda på blev det en mer ordningsam 
arbetsmiljö.  
Som trion vi är har vi fungerat som ett bra team. Med god initiativförmåga från alla i gruppen så har 
vi knappast haft det svårt för oss. I själva verket har allt arbete gått relativt smidigt till under hela 
skapandeprocessen av vår film. 
 
Ambitionsnivå 
Alla i gruppen har haft väldigt höga ambitioner kring detta filmprojekt. Vi ville lära oss nya saker 
och skapa en produkt som var lika bra som de man ser på bio eller på dvd. Då vår film tillhör 
genren skräck så har ljudet väldigt stor betydelse för filmens trovärdighet. I detta fanns det två 
svårigheter. Den första var musiken, för i de allra flesta större filmer utgörs till stor del musiken av 
stycken som är specialskrivna och spelade av en symfoniorkester, och eftersom Sebastian ville 
producera all musik själv så fick han helt enkelt hitta andra lösningar.  
Den andra svårigheten var att skapa ljudeffekter som kändes tillräckligt trovärdiga till den kanske 
inte så trovärdiga bilden. I skräckfilm är det många gånger ljudet som bär upp trovärdigheten, för 
det vi ser är oftast någonting man aldrig skulle tro på om inte det finns någon form för 
trovärdighetsfaktor. Med ljudet förankrar man bilden i åskådaren och får förhoppningsvis denne att 
köpa det den ser på bioduken. 
 
Alla hade vi höga ambitionsnivåer gällande vårt arbete redan från första arbetsdagen. Vi visste att 
med den kunskapen vi alla besatt kunde vi skapa något större än något någon av oss varit med om 
hittills under våra tre år på Blekinge Tekniska Högskola. Filmen skulle bli vårt största projekt 
någonsin och ett ess i våra portfolier. 
Vi enades om att höja ribban rejält inför detta projekt. Det var där beslutet togs att vi skulle spela in 
på High Definitionvideo och använda oss av surroundljud. Men vi ville inte bara utmärka oss på det 
tekniska stadiet, utan vi ville även ha ett genuint manus och professionella skådespelare.  
 
När vi skrev vår projektplan för denna produktion så valde vi därmed att planera in många veckor 
för manusskrivning och förarbete, en vecka för själva filmningen och flera veckor därefter för att 
kunna klippa ihop och färdigställa ett så bra resultat som möjligt. Filmen skulle bli så bra att vi 
kunde känna oss säkra på att kunna skicka iväg den till alla möjliga filmfestivaler runtom i Sverige 
och även utomlands. 
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I och med vår rollfördelning kände alla nu att vi kunde få koncentrera oss på våra roller och därmed 
få ut så mycket erfarenhet som möjligt genom detta projekt. Tidigare, i andra produktioner, har man 
oftast varit fler kameramän och ljudtekniker vilket resulterat i att man då inte haft samma möjlighet  
att komma med tankar och åsikter. Nu hade vi istället helt och hållet kontroll över vårat egna 
arbetsområde. 
 
Externa samarbetspartners 
Vår film utspelar sig på ett hotell vilket betydde att vi var tvungna att ge oss ut i omvärlden och 
kontakta externa samarbetspartners som kunde hjälpa oss med inspelningsplatser. Redan under de 
första veckorna av produktionen fick vi kontakt med Hotell Villa Vesta i Ronneby. De verkade 
mycket intresserade och skulle se fram emot filminspelningen. Dessvärre passade hotellet endast till 
mestadels exteriöra scener gjorde att vi fick leta efter ytterligare ett hotell som skulle passa till 
interiörscenerna. Hotell Solgårda i Asarum lokaliserades och kontaktades i all hast. Detta visade sig 
vara ett ypperligt tillfälle för dom då endast ett fåtal hotellrum nyttjades under våren. Detta gav oss 
mycket spelrum och frihet för produktionen.  
Till filmen krävdes en hel del skådespelare vilket vi också lade mycket arbete i att hitta. Till en 
början inriktade vi oss främst på lokala skådespelare från karlshamns teatersällskap som kunde 
ställa upp för oss. Då samarbeten mellan BTH och teatersällskap hade förekommmit tidigare trodde 
vi på denna lösning. Dessvärre bringade det ingen lycka och vi sökte oss därför istället fram via 
internet på hemsidan Filmcafé. Där lyckades vi lokalisera skådespelare från olika delar av landet 
och vi kunde därmed tillsätta nästan alla roller i filmen. 
Under inspelning gick allting mycket smidigt till gällande skådespelarna. Talangmässigt skillde sig 
skådespelarna förstås åt, men till skillnad från tidigare produktioner där man själv eller ens 
kompisar fått användas som skådespelare blev detta en väldigt intressant erfarenhet. Vi fick se vårt 
manus ageras framför ögonen på oss av erfarna och proffesionella skådespelare. Det var en häftig 
känsla. 
Några andra tänkta externa samarbetspartners var i musikproduktionen där två tjejer, som ingår i 
konstellationen Provköket, skulle komma över till oss på skolan för att spela in några musikstycken 
på cello. Detta blev tyvärr aldrig av för att tiden helt enkelt inte räckte till. Däremot löste Sebastian 
detta med att skapa musiken digitalt istället. 
För att få vår mördare i filmen låta riktigt hemskt krävdes finurlighet och kreativitet från Sebastians 
sida. Direkt tänkte Sebastian på att låta skådespelaren, Jonas Kiran, själv få spela in diverse 
skrikande ljud till sin egna karaktär. Tyvärr kunde inte Jonas ställa upp på detta men Sebastian gav 
inte upp för det. Istället ringde han en kompis vid namn Mikael Berger, som också var väldigt 
kreativ med sina stämband. Mikael visade sig vara perfekt för jobbet och Sebastian fick precis de 
ljuden han var ute efter. 
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Kap 5 - Slutord 
 
15 veckor har passerat och i och med detta har vi i gruppen fått uppleva och känna på hur en film 
föds fram från en liten idé i huvudet på en person, ner på papper och slutligen ut på filmduken. 
 
Vi vet nu hur mycket arbete som krävs bakom en stor filmproduktion och har fått en enorm 
erfarenhet utav vårt kandidatarbete. Klart står det nu att vi har bevisat att man, genom hårt arbete 
under femton veckors tid, kan skapa och producera en proffesionell och underhållande kortfilm utan 
någon som helst större budget.  
 
Vi tackar alla som har medverkat i produktionen och hoppas ni tycker om filmen. 
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Ordlista 
High Defenition Video Ett av de nyare digitala videoformaten på marknaden som gör det 

möjligt att filma i en högre upplösning än konventionell digital video. 
 
Casting En fas i filmproduktion där man väljer ut passande individer, utifrån 

utseende och erfarenhet, till filmmanusets roller. 
 
Ljussättning Ett sätt att dels belysa subjektet i bilden och dels ett sätt att skapa en 

stämning i bilden för att förstärka känslan i bildberättandet. 
 
Ljudmixning  En process som innebär att man ställer in nivåerna och riktningen på 

alla ljud så att de tillsammans skapar en helhet där man i mängden kan 
uppfatta alla individuella ljud. 

 
Färgkorrigering  En process där man ställer in ljusstyrka, kontrast och färg i bilden för 

att få fram en viss känsla. 
 
Referensmonitor En bildskärm som återger färg, ljus och kontrast på ett helt korrekt 

sätt. Ett bra verktyg för att få en uppfattning om hur bilden ser ut. 
 
HDV-Bandspelare En videobandspelare som kan avläsa både DV och HDV-band. HDV-

bandspelaren är kopplad till en dator via firewire. 
 
Licensnyckel Ett lösenord som behövs för att få tillgång till alla funktioner i en 

mjukvara. Licensnyckeln måste man köpa. 
 
Adobe Premiere Pro  Ett verktyg för videoredigering och klippning. 
 
Adobe After Effects  Ett verktyg för att bearbeta film för att göra bland annat göra 

specialeffekter, animationer och färgkorrigering. 
 
Digidesign Pro Tools Ett verktyg för att klippa och mixa ljud och musik. Programmet är 

idag industristandard. 
 
Steinberg Cubase Ett verktyg för att klippa och mixa ljud och musik. 
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Källförteckning 
 
Ljudbild eller synvilla  
Klas Dykhoff  
Liber, Sverige, 200201 (ISBN 9789147065523) 
 - för inspiration till ljuddesign. 
 
http://www.videocopilot.net/ 
 - för inspiration till specialeffekter.  
 
http://www.voodoofilm.org/ 
 - för inspiration till manus, ljussättning och analoga specialeffekter. 
 
http://www.filmcafe.nu/ 
 - för casting av skådespelare. 
 
https://mapont.jetshop.se/ 
 - för inköp av så kallat ”fx-vax” till analoga specialeffekter. 
 
http://docs.google.com/ 
 - verktyg för gemensam textredigering över internet. 
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Bilaga 1 – Projektplan 
 
Målet med projektet  
 
Att skapa en medieproduktion som involverar våra olika inriktningar och ge oss en utmaning. 
Medieproduktionen blir en film med tema skräck där vi använder oss av den sernaste teknologin i 
form av HD och DTS ljud. Filmens kvalité och vår prestation förväntas ligga på topp. Med ett större 
projekt som vi tidigare aldrig varit med om så blir denna produktionen ett utmanande arbete.   
Resultatet vi vill uppnå med vår medieproduktion är att lyckas förhöja spänningen och dramatiken i 
filmen så mycket att mottagaren tar detta till sig och lever sig in i filmen.    
 
Projektmetod  
 
Vi kommer ha definerade roller genom hela projektet. Men det är egentligen först vid själva 
inspelningen då dessa roller komma bli mer strikta. Vi kommer i början arbeta gemensamt för att 
alla skall ha samma bild av projektet. Också för att bli mer flexibla och så ingen finner sig utan 
arbetsuppgifter i första stadiet. Det första steget som skall tas är att få ett fullfärdigt manus. Sedan 
så börjar allt förarbete genom att hitta lämpliga skådespelare, inspelningsplatser, rekvisita etc. Efter 
detta så kommer inspelning av filmen ske, som följs av efterarbete i form av musik/ljud och 
redigering. Vi kommer ta del av varandras inriktningar och det i sig kommer vara 
kunskapsutvecklande.  
 
 
Eventuell ekonomi för projektet  
 
Det kan komma kostnader för t.ex. resekostnader, rekvisita, matkostnader för skådespelare samt hyr 
av bil och inspelningsplats. 
 
Risker med projektet  
 
Att inte hitta skådespelare och inspelningsplatser. 
 
Personliga Projektplaner 
 
Martin Nilsson 
 
Mitt ändamål i detta kandidatarabete är att få ta del av det största filmprojekt jag någonsin kommer 
att uppleva under min studieperiod. Min roll i detta arbete kommer främst vara fotograf. 
Naturligtvis kommer jag ägna mig åt andra uppgifter både före och innan själva filmningen kommer 
att äga rum. Min ambition är även att få lära mig mer om ljud under filmproduktionen då detta är en 
stor del utav projektet.    
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Sebastian Hastrup 
 
Som den enda på hela MT04 som läser ljudinriktningen, vilket jag ju är, kan man säga att det är få 
grupper förunnat att få en spetskompetens inom ljud med i kandidatarbetet. Länge planerade jag att 
jobba ensam och enbart satsa på ljud och musik, och en del har frågat mig om samarbete, men det 
enda jag känner att jag verkligen kommer att få ut något mer av är den gruppen jag nu slutligen 
bestämt mig för att jobba med. Mitt huvudsakliga mål med kandidatarbetet är att få chansen att 
skapa en produkt som är större än något annat jag tidigare gjort, samtidigt som jag lär mig nya saker 
om mitt hantverk och mig själv.  
 Idén att göra en skräckfilm tilltalar mig mycket eftersom den filmgenren mycket bygger på 
att skapa stämningar och effekter av just ljud och musik. Ofta är det mer mystik i bilden än i ljudet 
vilket kommer att vara en utmaning för mig att tillverka och göra verklighetstroget. Mitt arbete 
kommer att vara flexibelt till en början för att ta en fastare form mot slutet. I början kommer jag att 
vara med i manusförfattandet.  Vi ska alla tre i gruppen ha en lika stor del i det, är det tänkt. Sedan 
följer förproduktion i form av casting, platsskådning och rekvisitainsamling och under den tiden 
kommer jag självfallet också syssla med ungefär samma saker som Henrik och Martin. I hela 
förstadiet kommer alltså ljudproduktion att vara min minsta prioritet. 
 När väl filmningen sätter igång kommer jag vara ljudtekniker på plats och spela in all dialog 
och en del miljöljud, samtidigt som jag självklart ska hjälpa till med ljussättning och allt annat 
arbete där mina två  välvilliga händer kan behövas. Så fort postproduktionen drar igång tänker jag 
börja skissa på vad för ljudeffekter som kan tänkas behövas, vad för typ av musik, vilka musiker jag 
behöver ha tag på och hur jag ska gå tillväga. 
 Det tekniska i det hela är det minsta problemet för mig, som jag ser det, och utmaningen i 
det hela blir istället att skapa den rätta stämningen till varje scen, att ta reda på hur man fysiskt får 
fram de ljudeffekter jag är ute efter, hur man på ett bra sätt kommunicerar med stråkmusiker och 
skriver noter för att få fram det jag vill i musiken, hur man använder sig av 5.1-ljud på ett bra sätt 
utan att överdriva, vad för tricks man kan tänkas behöva ta del av för att det hela ska kännas 
verklighets-troget och så vidare. Det är högst sannolikt att Daniel kommer att vara en andra 
handledare för mig under posten. 
 Jag kommer med all säkerhet att stöta på problem under tiden, men jag känner mig ändå 
ganska säker eftersom jag har bra kompetens i min grupp och mitt umgänge. Jag känner att jag har 
ett bra stöd från Daniel och mina ordinarie handledare, bra nog för att det ska kännas tryggt att gå 
igång med kandidatarbetet. Om allt vill sig väl har jag, Henrik och Martin en riktigt häftig produkt 
att sätta på våra CV:n i vår. 
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Henrik Hedin 
 
Mitt personliga mål med examensarbetet är att skapa en film som håller hög klass i både manus, 
bild och ljud. Under mina tre år här på Medieteknik känner jag att jag för varje projekt har 
utvecklats, och vill hela tiden höja ribban för mig själv. Med detta projekt kommer nästa steg tas 
och det kommer bli en produkt som jag personligen kommer kunna använda i min portfolio för 
framtiden. Min roll i detta projekt kommer att vara spindeln i nätet, den som har det yttersta 
ansvaret att detta kommer gå vägen. På inspelningsplats kommer jag ta rollen som regissör, en roll 
som kommer passa mig bra eftersom det är en min grundidé och jag skriver även manuset.  
Jag känner att vi har en stabil grupp, och kommer kunna täcka alla områden inom vår film.  
Vi kommer använda oss med de senaste kamerorna och HD-format för en riktigt skarp och 
proffesionell bild, och ha förstklassigt ljud i form av DTS. Sedan kommer manuset vara ordentligt 
utarbetat, och vi kommer lägga mycket tid för att få en riktig story. 
 
Tidplan för projektet  
 
Vecka 3 
 
Manusskrivning 
 
Vecka 4 
 
Manusskrivning 
 
Vecka 5 
 
Förproduktion. Jakt efter skådespelare, rekvisita och inspelningsplatser. 
 
Vecka 6 
 
Förproduktion. Jakt efter skådespelare, rekvisita och inspelningsplatser. 
 
Vecka 7 
 
Förproduktion. Jakt efter skådespelare, rekvisita och inspelningsplatser. 
 
Vecka 8 
 
Prel. Börja inspelning 
 
Vecka 9 
 
Inspelning 
 
Vecka 10 
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Postproduktion 
 
Vecka 11 
 
Postproduktion 
 
Vecka 12 
 
Postproduktion 
 
Vecka 13 
 
Postproduktion 
 
Vecka 14 
 
Postproduktion 
 
Vecka 15 
 
Postproduktion 
 
Vecka 16 
 
Film klar. 
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Bilaga 2 – Manus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hotellet"  

 

Ett filmmanus av Henrik Hedin  
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Arbetstitel: Hotellet.  

Längd: 30-40 minuter.  

Form: Spelfilm.  

Övergripande handling: Ett mord på ett hotell/värdshus har begåtts 
på ett väldigt brutalt sätt och den enda överlevande kommer inte 
ihåg något alls. Dagen efter kommer Peter, en journalist, dit.  

Senare på kvällen sker fler bisarra mord, där självmord också 
förekommer. Peter får reda på en gammal legend om den första 
ägaren till hotellet, Oscar Dahlström, som efter att ha dragit 
hotellet i konkurs blev sinnessjuk. När en ny ägare sedan fick 
hotellet på fötter igen hämnades Dahlström genom att mörda alla 
som besökte hotellet på ett väldigt brutalt sätt. Dahlström hann 
dock inte med så många mord innan han blev påkommen och avrättad 
för sina dåd. Efter att själv ha bevittnat något övernaturligt 
ske, är Peter övertygad om att det är Dahlströms ande som spökar 
och mördar folk genom att gå in i deras kroppar och göra sina dåd 
via dem. I slutändan så är det Peter själv som måste offra sig för 
att Dahlström skall dö.  

 

Karaktärsfördelning  

PETER – Huvudkaraktär – Journalisten.  

ANNA – Huvudkaraktär – Receptionisten.  

KJELL – Huvudkaraktär – Hotellägaren, pappa till ANNA.  

OSCAR DAHLSTRÖM – Huvudkaraktär – Anden, mördaren.  

BJÖRN – Huvudkaraktär – Yngre polisman.  

KRISTER – Huvudkaraktär – Äldre polisman.  

MAGNUS – Biroll – Förhörsledaren.  

MARTIN – Biroll – Första offret, mördas av MARIA.  

MARIA – Biroll – Överlever första dådet, förhörs senare av MAGNUS.  

KLAS – Biroll – Byggnadsförman.  
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GUSTAV – Biroll – Slås till döds med en sten av THERESE.  

THERESE – Biroll – Drunkoffret, flickvän till GUSTAV.  

JOHAN – Biroll – Hänger sig själv efter att ha dödat sin flickvän.  

CAROLINE – Biroll – Får nacken avbruten av pojkvännen JOHAN.  

OLOF – Biroll – Gäst i slutet av filmen.  

JENNY – Biroll – Gäst i slutet av filmen.  
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SCEN 1. (Ext: Skog/Nattetid)  

 

En grävskopa med skopan i marken står bredvid en djup grop och 
kameran rör sig långsamt åt vänster tills man ser ett hus med en 
skylt där det står "Hotell" på. I ett av fönsterna ser man en svag 
lampa vara tänd. Kameran fortsätter och rör sig mot fönstret.  

 

Inne i ett rum ligger MARTIN och MARIA i sängen och gör sig 
iordning att sova. Man ser resväskor i bakgrunden. MARTIN sträcker 
sig mot bordslampan och släcker den, säger godnatt till MARIA 
bredvid och lägger sig för att sova. Klipp från sidan där man ser 
MARIA vända sig mot kameran och sluta ögonen.  

 

I ett buskage utanför hotellet ser man en fot trampa sönder en 
gren vid en buske och figuren rör sig mot hotellet. Stegen och 
rörelserna är onaturliga och figuren rör sig hackigt fram. En 
kameraåkning rör sig uppåt från busken.  

 

I rummet ligger MARTIN och MARIA och sover. Kameran är placerad 
ovanför dem. Klipp till sidan igen till MARIA och man ser dörren i 
bakgrunden (i ofokus) börjar öppna sig. Klipp till närmare bild 
när man ser dörren öppnas långsamt med ett knarr. Dörren öppnas 
nästan helt, men man ser inget komma in.  

 

Utifrån korridoren följer man OSCARS point of view. Man ser MARTIN 
och MARIA ligga och sova. OSCAR iaktar rummet i några sekunder.  

 

Kameran är nu placerad ovanför MARIA som ligger och sover oroligt, 
hon skruvar på sig och lägger sig på rygg.  

 

Klipp långt ifrån sängen och man ser en skepnad stå böjd (eller 
böjer sig) över MARIA. Klipp till ovanför MARIA igen, från OSCARS 
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point of view, som långsamt öppnar ögonen och ser något. Hon 
skriker hysteriskt samtidigt som det klipps till vinkel ute i 
korridoren. Man ser OSCAR slänga sig över MARIA. Dörren slängs 
plötsligt och snabbt igen framför kameran innan man hinner se mer 
och och kameran rör sig långsamt bakåt samtidigt som skrik och 
tumult hörs från rummet.  
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SCEN 2. (Ext: Bil på väg/Dagtid)  

 

En bil kör förbi kameran på en landsväg. Vid ratten i en bil 
sitter PETER och kör.  

Musik hörs från radion (mycket klipp på landskap och närbilder på 
saker i bilen, skall fungera som ett intro där text skall visas).  

Emellanåt blandas detta på bilder på PETER, där ansiktet inte helt 
och hållet avslöjas.  

Helt plötsligt får PETER en ilande smärta i huvudet. Några snabba 
bilder på en lemlästad kropp flashar förbi framför ögonen på honom 
samtidigt som han hör ett snabbt skrik därefter.  

Han reagerar rätt starkt och måste stanna bilen längs med vägen.  

Här pustar han ut och försöker piggna till. PETER kör vidare tills 
han kommer en längre bit bort och kör förbi en skylt mot en mindre 
stad som han snabbt slänger en blick på.  

Plötsligt flashar det till igen i hans huvud, denna gången ännu 
starkare och mer intensivt.  

PETER stannar bilen snabbt och lägger i backväxeln.  

När han får syn på skylten igen så får han en olustig känsla och 
låga viskningar hörs.  

PETER stirrar fundersamt fram ut i tomma intet.  

Han slår en snabb blick på skylten igen och bestämmer sig sedan 
för att svänga in.  

 

 

 

 

 



 
Svart Själ (eng: Dark Soul) – En kortfilm med temat skräck 

Henrik Hedin, Martin Nilsson & Sebastian Hastrup 

 

SCEN 3. (Int: Hotellrum/Dagtid)  

 

MARIA sitter nedanför sängen, blodig på sina kläder och håller 
armarna runt benen.  

Tårar i ansiktet blandas med blod. Bredvid henne hänger en blodig 
hand från sängen.  

Ljud hörs från dörren och den öppnas.  

Ljuset från korridoren utanför lyser upp MARIAS ansikte, och hon 
tittar upp och ser SOFIA i dörröppningen som tittar förfärat på 
MARIA.  
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SCEN 4. (Int: Förhörsrum/Dagtid)  

 

Genom en glasruta ser man MARIA sitta vid ett bord. Hon har bytt 
kläder nu, men ser fortfarande väldigt sliten ut. Mitt emot henne 
sitter MAGNUS, som är civilklädd.  

Dom pratar fast man hör inte vad dom säger. Kameran rullar 
långsamt bakåt och man ser BJÖRN och KRISTER stå och iaktta MARIA 
genom fönsterrutan.  

Den ena polisen vänder sig mot den andra.  

 
BJÖRN  

Så, vad tror du?  

 

En liten paus följer medans den andra polisen smuttar på sitt 
kaffe.  

 

KRISTER  

Du var på hotellet. Du såg kroppen.  

Inte en chans att den här tjejen kunde ha orsakat något sådant.  

 

KRISTER nickar.  

 

BJÖRN  

Men...inga fingavtryck, inget alls. Det enda vi har är hennes 
pojkväns blod och inälvor utspridda över hela rummet.  

 

Klipp tillbaka till KRISTER som återigen dricker sitt kaffe.  
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BJÖRN  

Och hennes egen historia? Att något attackerade henne, något som 
vi inte kan hitta spår av.  

 

KRISTER  

Nej, jag vet inte..  

 

KRISTER tittar intensivt på MARIA genom glaset.  

 

Klipp innefrån förhörsrummet.  

 

MAGNUS  

Så du säger att du vaknade av att en person stod böjd över dig, 
och sedan kommer du inte ihåg något mer?  

 

MARIA, som haft sin blick fäst på bordet tittar upp igen.  

 

MARIA  

Ja, hur många gånger skall jag behöva säga samma sak?  

 

MAGNUS tittar bort mot glaset där han ser sin egen reflektion.  

 

MAGNUS  

Jag antar att vi är klara här då.  

Klipp till BJÖRN och KRISTER bakom fönsterrutan. KRISTER smuttar 
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fortfarande på sitt kaffe.  

 

 

BJÖRN  

Så vad skall vi göra med byggarbetaren som sitter i häktet? Han 
kan ju inte ha gjort detta..  

 

KRISTER  

Vi får helt enkelt åka ut dit igen.  
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SCEN 5. (Ext: Utanför hotellet/Dagtid)  

 

KJELL kommer gående tillsammans med ANNA utanför hotellet. Dom går 
förbi grävskopan som fortfarande står stilla bredvid hålet.  

 

KJELL  

Vad fan, när skall dom slöfockarna fortsätta gräva?  

 

ANNA ger sin pappa en konstig blick. KJELL tittar bort mot KLAS 
som kommer gående mot honom.  

 

HOTELLÄGAREN  

Hallå! När skall ni börja jobba igen? Detta måste vara klart 
senast nästa vecka!  

 

KLAS tittar upp från sina ritningar.  

 

KLAS  

Ja du, Det är lite ironiskt. När polisen väl var här igen, så hade 
de fortfarande inte tid att kolla på fyndet vi gjorde förra 
veckan.  

Och nu...  

 

KLAS pausar. Skumma ljud hörs från gropen, nästan som viskningar.  

De tre tittar förskräckt ned mot hålet och mot benen som ligger 
där.  
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SCEN 6. (Int: Hotellet/Dagtid)  

 

Utanför hotellet ser man ANNA komma gående själv in mot entrén. En 
bil svänger in på uppfarten och hon tittar bakåt en kort stund mot 
bilen och fortsätter sedan in. Dörren öppnas, och ut kommer PETER.  

Han har på sig ett par solglasögon, som han tar av sig och man får 
se hur han ser ut. PETER går bak till bagageluckan och öppnar den, 
tar ut en väska och slänger sedan igen luckan.  

 

Klipp innefrån lobbyn där man ser PETER gå fram till hotelldisken. 
Han går förbi KJELL som nickar mot honom.  

Peter tittar sig runt omkring med sökande blick. Hans känslor får 
honom att söka sig hit till hotellet.  

 

PETER  

Hej, ett rum tack.  

 

Peter verkar fortfarande inte riktigt närvarande och tittar sig 
runt omkring en hel del. ANNA, bakom disken, svarar inte. Hon 
verkar skärrad över något. PETER harklar sig och kvinnan tittar 
upp.  

 

ANNA 
H-h-hej. 
 
PETER 
Ja hej, jag vill ha ett rum. Peter Hansson.  

 

ANNA 
Javisst. 
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ANNA knappar på sin dator och ger PETER nyckeln. 
 
ANNA 
Rum 8, en trappa upp.  

 

ANNA tittar åter igen ned på sina papper.  

 

PETER 
Är det några problem ? 
 
ANNA tittar bort på sin far som ger henne en bister min. Hon 
vänder sig igen mot PETER. 
 
ANNA 
Nejdå. Jag har haft en lite konstig dag bara... 
 
ANNA ger PETER en sökande blick och han höjer ögonbrynen. Hon ger 
honom en nyckel. 
PETER nickar och vänder sig och går uppför trapporna.  

KJELL blänger nu efter PETER och även mot ANNA.  

Man ser leendet på ANNAS läppar försvinna och hon tittar ned mot 
sina papper och flyttar på dem. Ett fotografi på några benrester 
ligger under dem och hon ryser till.  
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SCEN 7. (Int: PETERS Hotellrum/Kvällstid)  

 

PETER är i sitt hotellrum och pratar i en mobiltelefon.  

 

PETER  

Nej, jag kom hit i morse, har inte hunnit med så mycket än.  

 

PETER  

Jag stannar här i några dagar - sedan drar jag vidare.  

 

Klipp till utanför lägenheten, och man ser PETER i fönstret. 
Kameran rör sig i hackiga rörelser mot fönstret. Konstiga ljud 
hörs.  

 

PETER  

Jo, men jag blir nog klar med artikeln på måndag.  

 

En kraftig smäll från fönstret får PETER att hoppa till. Han rör 
sig närmare fönstret. Man hör att någon pratar i telefonen, men 
PETER svarar inte.  

 

PETER  

Förlåt, jag blev lite skrämd bara. Det var nog bara en fågel som 
flög in i fönstret.  

 

Klipp utanför där man ser PETER stå och speja ut. Ett ljud bakom 
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honom får honom att hoppa till igen. Det knackar på dörren, PETER 
vänder sig mot den.  

 
PETER 
Du, jag får ta och avsluta nu. Men jag hör av mig snart. Hörs. 
 
PETER går fram mot dörren och öppnar den. Där utanför står ANNA.  

PETER ser frågande ut på ANNA, som ser lite nervös ut. 
 
ANNA 
Du glömde detta därnere.  

 

ANNA viftar försiktigt med PETERS Visakort. 
 
PETER 
Åh, tack ska du ha, jag märkte inte ens att det var borta. 
 
PETER väntar på svar från ANNA. Inget händer och det uppstår en 
kort liten obekväm tystnad.  

 

ANNA 
Jag måste bara be om ursäkt för mitt uppförande innan, jag har 
inte....  

 

PETER avbryter ANNA. 
 
PETER 
Det är helt ok. jag kan själv känna mig lite vilsen ibland. 
 
ANNA 
Är du här för att skriva en artikel?  

 
PETER tittar frågande på henne och hon ler. 
 
ANNA 
Ja, jag känner igen dig. Jag gillar verkligen det du skriver i din 
spalt. 
 
PETER 
Ah, tackar. Oftast brukar inte folk tro på det jag skriver om, dom 



 
Svart Själ (eng: Dark Soul) – En kortfilm med temat skräck 

Henrik Hedin, Martin Nilsson & Sebastian Hastrup 

är kanske rädda för det dom inte förstår. Men nej, jag är bara på 
genomresa. Detta är i och för sig en fin liten stad, men det finns 
väl inte särskilt mycket att skriva om här?  

 

ANNAS leende försvinner och hon tittar sig oroligt omkring. Hon 
sänker sin röst. 
 
ANNA 
Där tror jag du har fel. Får jag komma in?  

 
Medan man ser att ANNA går in i rummet hörs svagt en bil svänga in 
på infarten. Klipp utanför fönstret till rummet där PETER och ANNA 
befinner sig. En åkning sker bort från utanför hotellet där en bil 
står.  
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SCEN 8. (Ext/Int: Utanför Hotellet/Inne i Hotellet/Kvällstid) 
 
GUSTAV och THERESE står vid sin bil utanför hotellet och lastar ut 
väskor. GUSTAV vänder sig mot THERESE.  

 

GUSTAV  

Vilket rumsnummer var det?  

 

THERESE tar upp nyckeln med en brädbit på ena sidan och viftar med 
den. En 12:a syns på närbilden. Hon ler mot GUSTAV. De tar det 
sista bagaget och går in mot hotellet.  

 

GUSTAV OCH THERESE kommer gående ned för en korridor med väskorna. 
På dörrarna ser man nummer. Ett skrik hörs och dom hoppar till. 
THERESE tar tag i GUSTAVS arm och viskar.  

 

THERESE  

Vad var det?  

 

GUSTAV tittar sig omkring och söker efter något med blicken. Han 
svarar inte THERESE. GUSTAV börjar gå ett par steg framåt och 
THERESE som krampaktigt håller tag i hans arm följer med. Ett till 
skrik hörs bakom dem och de vänder sig snabbt om. Båda ser nu 
väldigt rädda ut och de börjar springa ned för korridoren. 
Plötsligt börjar lamporna på sidorna slockna med kraftiga smällar, 
en efter en, när de passerar. De är jagade...av något.  

 

GUSTAV och THERESE springer genom en dörröppning (som saknar dörr) 
och rundar ett hörn och stannar till.  
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Dom tittar försiktigt runt hörnet mot dörröppningen där fler ljud 
hörs.  

Plötsligt ser dom en mörk skepnad passera förbi och båda stelnar 
till och rycker tillbaka sina huvuden. THERESE är panikslagen och 
börjar hyperventilera. GUSTAV vänder sig mot henne och lägg sin 
hand mot henne samtidigt som han hyssjar. THERESE nickar och 
verkar lugna ned sig.  

 

GUSTAV vänder sig igen och tittar runt hörnet. Inget. Ljuden har 
tystnat. Han vänder sig mot THERESE igen. Plötsligt ser man något 
komma från skuggorna i bakgrunden och röra sig med hackiga men 
snabba steg mot dom. THERESE tittar fortfarande på GUSTAV som 
fortfarande har sin hand över hennes mun. Plötsligt spärras 
THERESES ögon upp igen och hon tittar bakom GUSTAV. Han vänder sig 
om och där är OSCAR! Båda skriker till och börjar att springa.  

 

Klipp till utanför hotellet och man ser först THERESE komma 
utspringande, tätt följt av GUSTAV. Kameran följer dom när de 
springer förbi hotellet bort mot skogen.  

 

Båda springer in i skogen bland träden och kameran följer GUSTAV 
för det mesta. I bakgrunden hör man tjejen skrika av rädsla som 
senare dör ut i tystnaden. GUSTAV märker tystnaden och försöker 
stanna upp men snubblar framåt samtidigt. Nere vid marken ser vi 
närbild på GUSTAVS ansikte.  

 

 

GUSTAV  

Therese!  

 

Han kommer upp på benen igen och vänder snabbt om och springer 
tillbaka mot hotellet. Han springer tillbaka till den skogsdunge 
han tror han förlorade THERESE och står där och skriker efter 
henne medan kameran cirkulerar runt omkring honom. Han skriker och 
skriker med gråtande röst.  



 
Svart Själ (eng: Dark Soul) – En kortfilm med temat skräck 

Henrik Hedin, Martin Nilsson & Sebastian Hastrup 

 

Bakom GUSTAV närmar sig kameran hastigt och GUSTAV vänder sig om i 
sista sekunden. Han skriker till och det blir svart.  

Fade till skogsdungen längre ifrån. Sakta rör sig kameran bakåt 
från den mörka skogen. Längst bort ser vi GUSTAV ligga på marken.  
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SCEN 9. (Int: Hotellet/Kvällstid/Nattetid) 
 
Tillbaka i PETERS hotellrum. PETER sitter med bilden på benen i 
handen. 
 
PETER 
Så dom här benen i gropen...dom påträffades för några dagar sedan? 
 
ANNA 
Ja...och efteråt så började konstiga saker ske. 
 
PETER ger henne en frågande blick. ANNA svamlar i en rasande fart. 
 
ANNA 
Först så blev en byggnadsarbetare mördad, av en arbetskamrat 
trodde polisen. Sedan igår skeddet ett till mord. Och vi har hört 
saker, och sett saker...  

 

Hon vänder sig mot PETER.  

 

ANNA  

Jag trodde det var över, men något är fortfarande kvar därute!  

 
PETER avbryter Anna igen. 
 
PETER 
Och polisen? Vet polisen om benen ni hittade? 
 
ANNA 
Ja, vi ringde och anmälde det direkt. Men de två gånger de varit 
här nu så har de haft viktigare saker att göra. Jag känner mig så 
fruktansvärt rädd! De senaste dagarna har jag inte kunnat slappna 
av alls, och jag måste sitta kvar nere i receptionen på kvällarna 
tills vi stänger. Och det blir inte bättre av att jag även måste 
övernatta här.  

 



 
Svart Själ (eng: Dark Soul) – En kortfilm med temat skräck 

Henrik Hedin, Martin Nilsson & Sebastian Hastrup 

ANNA blir nedstämd och tittar ängsligt runt omkring sig och ner på 
golvet.  

 

ANNA  

Jag måste nog gå ner nu, hoppas jag inte har stört dig allt för 
mycket.  

 

ANNA tittar upp och försöker le lite smått.  

PETER möter ANNAS blick och går sedan fram till henne och ger 
henne en kram och säger med en lugnande röst.  

 

PETER  

Allting kommer bli bra, allting kommer att lösa sig. Och tveka 
inte att komma upp till mig om det är nåt. Jag finns här för dig.  

 

ANNA tittar upp mot PETER som ler mot henne. ANNA blir lättad och 
svarar med ett stort leende tillbaka och släpper sedan taget om 
PETER och lämnar rummet.  

 

PETER lägger sig i sängen och kollar på bilden han fick av ANNA.  
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SCEN 10. (Int: Lobbyn/Morgontid)  

 

Det är ljust och på avstånd ser man PETER komma ned för trapporna. 
BJÖRN och KRISTER, som var vid förhörsrummet dagen, innan står och 
pratar i lobbyn. I bakgrunden hörs svagt en ambulans åka iväg. 
PETER går fram till dem.  

PETER  

Vad är det som har hänt?  

 

BJÖRN  

Vi är osäkra på vad det gäller, men två personer har hittats 
avlidna här utanför.  

 

PETER spärrar upp ögonen och flämtar till. En flashande bild (på 
tjejen som drunknat) visas upp och PETER blir litet lätt andfådd. 
BJÖRN tittar litet snett på PETER som verkar lite yr.  

 

PETER  

Tror ni det handlar om mord?  

 

BJÖRN  

Vad får dig att tro det?  

 

PETER  
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Jag hörde att en person mördats här i förrgår kväll,  

och det mordet och de här nya kanske har ett samband?  

 

BJÖRN  

Brutalitet kanske? Om jag inte visste bättre så skulle jag tro att 
gamle Dahlström var i farten.  

 

PETER  

Dahlström?  

 

BJÖRN skall precis fortsätta när KRISTER ger honom en bister min 
och avbryter.  

 

KRISTER  

Det här är konfidentiell information, så vi får tyvärr inte lämna 
några detaljer. 
 
PETER tittar bort och ser ANNA stå bakom receptionen. KRISTER 
fortsätter. 
 
KRISTER 
Var snäll och stanna kvar på hotellet hela dagen idag så att vi 
kan få tag på dig om vi behöver det. 
 
PETER nickar och går bort mot receptioonen.  

PETER tittar utforskande på ANNA. ANNA ser frånvarande ut och 
märker inte PETER närma sig henne.  

 

PETER vinkar i Annas synfält..  

 

PETER  
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Hallå?  

 

ANNA rycker till och ler matt tillbaka mot PETER.  

 

ANNA  

Åh, H-h-hej du.  

 
ANNA ser skärrad ut, och PETER förstår att hon har pratat med 
poliserna innan honom. 
 
PETER 
Kan du fatta att flera personer har blivit mördade här? 
 
ANNA 
Nej, det känns helt overkligt... 
 
ANNA blickar lite åt sidan och stirrar ut i tomma intet igen. 
 
PETER 
Förlåt, du kanske behöver tid att smälta allt det här... 
 
ANNA 
Nej, det är okej, var det något speciellt du behöver hjälp med? 
 
PETER 
Lite nyfiken bara. Jag hörde poliserna nämna en man som heter 
Dahlström. Vem kan det vara?  

 

ANNA  

De måste menat Oscar Dahlström.  

 

ANNA pausar.  

 

ANNA  
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Han byggde det här hotellet för, säg 100 år sedan, och drev det i 
konkurs. Och efter det blev han sinnessjuk och när den nya ägaren 
fick hotellet på fötter igen hämnades Dahlström genom att mörda 
alla som besökte hotellet...  

 

PETER  

Men han blev fast och förd inför rättvisa till slut?  

 

ANNA  

Fast och avrättad om inte minns helt fel.  

 

PETER  

Ok. Jag skall upp och skriva, men om du har lust att prata mer 
senare ikväll...  

 

ANNA ler mot honom igen och nickar.  

 

Senare på PETERS hotellrum. PETER sitter och surfar på sin laptop 
och läser på om denne Dahlström och får reda på mer information i 
form av artiklar och annat. Man skall också visa att tiden går. 
Man kommer kunna läsa på skärmen:  

 

”Ca 100 år sedan. Dahlström var en seriemördare i sitt mänskliga 
liv. Som ägare och grundare till Hotell Villa Vesta, bygdens 
första hotell, gjorde han succé i sina tidiga år. Några år senare 
drev Dahlström hotellet i konkurs och försvann spårlöst. Hotell 
Villa Vesta kom på fötter igen något år senare, med en ny ägare, 
men Hotellet var dömt. De som besökte hotellet mördades brutalt, 
och polisen gick länge utan några spår att följa. Ett vittne 
pekade dock ut Dahlström till slut och han kunde gripas.Istället 
för att föra honom till rätta, så valde polismännen att föra 
rättvisa själva och avrättade honom genom hängning. De lemlästade 
kroppen och begravde honom i marken utanför hotellet utan 
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gravsten, allt för att dölja minnet av denne brutala mördare.”  

 

En knackning på dörren avbryter PETER. Han går och öppnar och där 
står ANNA.  

 

ANNA  

Jag blev uttråkad därnere, så tog med lite kaffe till dig...  

 

PETER nickar och ler mot henne. ANNA fortsätter.  

 

ANNA  

...plus att det kändes kusligt att vara kvar därnere helt själv. 
Inga gäster väntas ikväll ändå.  

 

Klipp från korridoren och man ser ANNA gå in. Dörren stängs igen 
framför kameran. PETER vänder sig mot ANNA.  

 

PETER  

Jag tror jag vet vem benen tillhör.  
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SCEN 11. (Ext: Utanför Hotellet/Kvällstid)  

 

Man får följa OSCARS point of view som rör sig från gropen upp mot 
hotellet. En hund stannar till och börjar skälla på OSCAR.  
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SCEN 12. (Int: PETERS Hotellrum/Kvällstid)  

 

Skällandet får ANNA och PETER titta upp på varandra.  

Fler konstiga ljud hörs (hund som gnäller, viskningar osv), fast 
mycket närmare, ungefär som om de kommer inne ifrån hotellet.  

PETER går bort mot dörren, öppnar och tittar ut. Ljuden hörs igen, 
fast längre bort ifrån.  

PETER går ut i riktning mot ljuden. ANNA följer försiktigt efter. 
PETER kommer fram till en lång korridor. Det är tyst och lugnt där 
nere i mörkret.  

ANNA står med i armarna i kors bakom honom och ser rädd ut.  

 

Plötsligt ser PETER OSCAR komma gående nedför korridoren med 
snabba steg mot honom. Paniken sprider sig i Peters ansikte då han 
inser att varelsen är på väg mot honom...snabbt.  

 

PETER och ANNA börjar springa ned för korridoren mot sitt rum 
samtidigt som kameran jagar dom. De stannar till utanför sin dörr 
och försöker öppna. Det är låst! PETER fumlar med nycklarna 
samtidigt som han tittar upp mot korridoren, han ser något komma 
där (fast som tittare gör man inte det).  

Kameran kommer närmare PETER och ANNA i korridoren. PETER försöker 
desperat föra in nyckeln i hålet. ANNA klänger på honom.  

 

ANNA  

Öppna! Öppna!  
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Plötsligt blir allt tyst. PETER tittar upp igen i den riktningen 
där han såg något komma tidigare. Korridoren är nu helt tom. 
Nyckeln går in i låset och PETER lyckas öppna dörren. PETER tvekar 
dock att gå in.  

 

Klipp till bakom PETER från OSCARS point of view. Man ser ANNA och 
PETER vänd bort mot kameran tittandes efter något. Kameran rör sig 
långsamt bakåt och rundar ett hörn samtidigt som man ser ANNA och 
PETER gå in snabbt. Musik hörs och kameran vänder sig mot ett rum 
där musiken verkar komma ifrån.  

 

Klipp till innefrån rummet där musiken hörs. JOHAN och CAROLINE i 
enbart underkläder är tätt ihopslingrande om varandra på sängen. 
På sängen ligger också ett par handklovar. Från en liten stereo på 
ett bord hörs musik. Från badrummet hörs även rinnande vatten.  

CAROLINE och JOHAN kysser varandra passionerat.  

 

CAROLINE  

Sätt på kameran. Jag vill filma oss!  

 

JOHAN sträcker sig mot nattduksbordet och slår på en videokamera. 
Den röda lampan på kameran börjar lysa. De fortsätter att kyssas i 
några sekunder. Plötsligt avbryter JOHAN sig själv.  

 

JOHAN  

Vattnet!  

 

JOHAN springer iväg mot badrummet. Han böjer sig fram för att 
stänga av. När han vänder sig om står plötsligt OSCAR där! Man ser 
att OSCAR tar tag i JOHAN och ”flyter in” i hans kropp. Närbild på 
JOHANS ansikte när man ser att han ser helt förändrad ut i 
ansiktsutrycket och hans ögon blir svarta.  
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Klipp till PETERS rum där han och ANNA står och ser rädda ut.  

 

 

ANNA  

Vad fan var det??  

 

PETER går fram till sin dator där en bild på Oscar Dahlström är.  

 

PETER  

Oscar Dahlström!  

 

Klipp tillbaka till det andra hotellrummet.  

JOHAN står stilla med ryggen mot kameran. Sedan vänder han sig om. 
Han går ut i hotellrummet igen med långsamma steg. CAROLINE tittar 
förskräckt på JOHAN där hon sitter på sängen.  

 

CAROLINE  

Johan? Vad är det?  

 

JOHAN går fram mot sängen, och CAROLINE ryggar undan. Hon slår ned 
en lampa i golvet med en smäll.  

 

Klipp till PETER och ANNA. PETER tittar upp när han hör ett skrik 
och beger sig fort mot dörren, utan att vända sig till ANNA.  

 

PETER  
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Stanna här!  

 

Klipp tillbaka till det andra rummet. Man ser att JOHAN tar tag i 
CAROLINES huvud och vrider till. Ett knakande hörs och CAROLINE 
faller med en duns ned på sängen. Klipp till JOHAN där han själv 
sträcker på huvudet och knak hörs också. JOHAN böjer sig ned och 
sträcker sig efter ett skärp.  

JOHAN virar skärpet runt sin hals och spänner åt.  

 

Klipp till utanför korridoren. Man ser PETER komma genom 
korridoren. PETER stannar till vid dörren där musik hörs.  

 

Inne i badrummet ser man JOHAN gå upp på en stol och spänna fast 
skärpet i en bjälke. Man hör att någon börjar banka på dörren. 
JOHAN sparkar undan stolen. Närbild på JOHANS ansikte som är 
väldigt lugnt, fastän han håller på att strypas till döds.  

Klipp till korridoren där man ser PETER stå och banka och hojta.  

 

Klipp till närbild på JOHAN igen. Man ser att OSCAR lämnar kroppen 
(blinkar till och det svarta i ögonen försvinner). Man ser 
skillnaden från det oberörda förut till att paniken sprider sig i 
JOHANS ansikte då han inser att han stryps, och inte kan göra 
något åt saken. JOHAN börjar sparka och sprattla i panik.  

 

Långsam inzoomning på videokameran som fortfarande har sin röda 
lampa på och registrerar allt...  

 

Klipp till PETER. Han slänger sig mot dörren och den flyger upp. 
PETER springer in och ser kroppen hängandes. PETER tar tag i 
kroppen och försöker hindra hängningen, men det är för sent. PETER 
släpper och flämtar till. Han backar tillbaka. En smäll hörs bakom 
PETER och han vänder sig om. ANNA kommer in i rummet. Hon skriker.  
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SCEN 13. (Int: Rum/Kvällstid)  

 

Senare på kvällen. ANNA, PETER och KJELL befinner sig i ett rum 
bredvid lobbyn. PETER sitter ned på en stol och har JOHANS och 
CAROLINES videokamera i handen. Det verkar som han sett materialet 
några gånger nu och han vänder sig mot KJELL som stirrar bistert 
på honom.  

 

PETER  

Hur skulle du förklara det här då? Det är ju något konstigt som 
händer!  

 

KJELL  

Så du säger att en seriemördare...som dog för 100 år sedan... 
mördar igen? Vad i den meningen vill du att jag skall tro på?  

 

PETER 
Vi kan i alla fall inte sitta här och rulla tummarna och hoppas på 
att något löser sig av sig själv. Mördaren är därute!  

 

KJELL  

Det behöver vi inte! Polisen är på väg, och då lämnar vi över allt 
till dem.  

 

ANNA  

Pappa, detta måste ha något med benen att göra. Det var något 
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konstigt med dem. Det märkte du ju själv!  

 

 

KJELL  

Anna, säg inte att du börjar tro på den här mannens spökhistorier?  

 

En bil hörs utanför och hotellägaren tittar ut.  

 

KJELL  

Så, tillräckligt med struntprat. Polisen är här. Anna, kan du vara 
en ängel och gå ut och möta dem?  

 

ANNA suckar och går ut genom dörren. KJELL vänder sig mot PETER.  

 

KJELL  

Jag hörde från Anna att du var journalist. Jag hoppas att du kan 
... tona ned detta? Alltså detaljerna kring morden?  

 

PETER skall precis svara när ett ljud hörs från vänster. Båda 
tittar skräckslagna dit, men det är tomt. Klipp till KJELL som 
tittar fram igen...och där är OSCAR! OSCAR hoppar in i KJELLS 
kropp och man ser ögonen bli svarta.  

 

PETER kravlar sig panikartat bakåt i soffan. Samtidigt ser man 
KJELL ta ned ett svärd från väggen och vända sig mot PETER.  

PETER kravlar sig ur soffan och springer mot dörren, plötsligt 
står KJELL där framför honom. PETER backar tillbaka och flämtar 
till.  
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KJELL (med annorlunda röst)  

Stå still, Peter.  

 

PETER svarar inte och håller upp händerna i försvar.  

 

KJELL  

Du kommer att dö inatt, Peter. Och det finns inget du kan göra för 
att stoppa det.  

 

PETER  

Dahlberg?  

 

KJELL hånler mot PETER.  

 

KJELL  

Dahlberg... Det var längesen någon kallade mig för det.  

 

KJELL grimaserar som om han är äcklad av sig själv.  

 

KJELL  

Det namnet påminner mig om när jag hade en kropp som den här.  

Jag har aldrig känt mig så vidrig som då.  

 

PETER  
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Varför lämnar du inte kropparna ifred då?  

 

KJELL  

Om jag bara kunde! Men utan dem är jag maktlös. Utan dem kan jag 
inte göra det jag är dömd att göra...  

 

PETER tittar förfärat på KJELL i väntan på att han ska fortsätta 
sin mening.  

 

KJELL  

...ingen ska få vara i mitt hus. Det var jag som byggde det här 
hotellet och det är jag som bestämmer vem som får komma och gå! De 
som kommer hit kommer bara ut igen i en liksäck.  

 

PETER  

Men hur...?  

 

Ett slag över ansiktet slår PETER iväg flera meter. Han faller 
till marken medvetlös. KJELL närmar sig med stela steg PETERS 
livlösa kropp och höjer yxan. Plötsligt slås dörren upp och in 
kommer BJÖRN och KRISTER med dragna vapen.  

KJELL tittar förskräckt upp (fast fortfarande besatt). Man hinner 
se att OSCAR lämnar kroppen och ansiktsutrycket på den besatte 
ändras och han ser väldigt rädd ut när han tittar på poliserna.  

 

 

KJELL håller fortfarande yxan i handen och skriker mot BJÖRN och 
KRISTER:  
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KJELL  

Nej, skjut inte!  

 

Två skott skjuts av och KJELLS kropp genomborras av kulorna.  

 

Samtidigt får BJÖRN och KRISTER syn på OSCAR som rör sig snabbt 
runt rummet och de blir väldigt rädda när deras skott de avfyrar 
mot OSCAR inte påverkar honom alls. BJÖRN släpper sin pistol på 
golvet. PETER är fortfarande avsvimmad. OSCAR sätter efter BJÖRN 
och KRISTER som nu flyr.  

Kameran följer efter och jagar dom. De hoppar in i sin bil och 
börjar köra iväg med fart.  

 

 

BJÖRN och KRISTER sitter i bilen och de ser att OSCAR jagar dom.  

De får panik när de inser att OSCAR är lika snabb som bilen. 
Plötsligt stannar OSCAR till och BJÖRN och KRISTER pustar ut.  

De tittar på varandra, men nästa gång de tittar i bakspegeln 
sitter anden plötsligt där. Han hoppar in i KRISTER (som kör) som 
skriker till (båda två skriker).  

 

KRISTER tystnar till och man ser att han blivit besatt. KRISTER 
tar snabbt upp en bläckpenna och borrar in den djupt in i BJÖRNS 
hals. KRISTER ser fortfarande helt oberörd ut och styr riktningen 
rakt mot ett träd och precis innan de krashar in i trädet så ser 
man att ansiktsuttrycket på KRISTER ändrads och han skriker till 
och släpper ratten när han inser att han är på väg in ett träd i 
hög hastighet. Man ser bilen krascha in i trädet och kamerar dras 
bakåt förbi OSCAR som står där.  

Hans kappa slänger i vinden.  
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SCEN 14. (Int: Hotellet/Kvällstid)  

 

PETER vaknar upp och ser KJELL ligga död på golvet. ANNA sitter 
bredvid och snyftar.  

 

PETER  

Anna! Vad har hänt?  

 

ANNA svarar inte.  

PETER staplar ut i lobbyn. Telefonen i lobbyn är död.  

Dörren ut är fortfarande öppen och PETER tittar ut.  

På långt håll ser man en skepnad närma sig hotellet och PETER 
rusar tillbaka till rummet. Han tar upp pistolen som en av 
poliserna tappade innan. Han stoppar den i byxlinningen.  

 

PETER  

Anna! Vi måste sticka härifrån...nu!  

 

ANNA tittar upp mot PETER, och torkar sina tårar.  

 

PETER och ANNA rusar upp för trapporna. Kameran jagar dom i 
korridoren och dom springer snabbare och snabbare iväg. De 
springer in i ett rum och slår igen dörren. PETER tittar sig 
omkring, men ser ingenstans att ta vägen. De står och tittar 
förskräckta på dörren, som för att vänta på att den skall slås 
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upp. Inget händer, det är total tystnad. Plötsligt så slocknar 
lampan i rummet och ANNA skriker till. Hon vänder sig mot där 
fönstret tro sig ligga och ropar.  

 

ANNA  

Ut genom fönstret!  
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SCEN 15. (Int/Ext: Hotellet/Utanför Hotellet/Kvällstid)  

 

Bild utifrån hotellet där man ser PETER och ANNA klättra ut. De 
hoppar ned på marken.  

 

ANNA  

Jag vet vart benen är nånstans. Kom!  

 

PETER och ANNA kommer fram till gropen. De stelnar båda till när 
de hör viskningar som blir högre och högre. Ljudet ökar och ökar. 
PETER håller händerna för öronen och vänder sig mot ANNA. 
 
PETER (ropar halvhögt)  

Vi måste förstöra benen! 
 
ANNA som också verkar tagen utav ljuden vänder sig och skriker mot 
PETER. 
 
ANNA 
Hur? 
 
PETER 
Vi bränner dom! Har ni bensin någonstans? 
 
ANNA nickar och pekar bort mot en skjul. PETER springer bort och 
öppnar dörren. Bild på ANNA där hon oroligt står och tittar mot 
PETERS håll samtidigt som hon spanar bort mot hotellet. PETER 
kommer tillbaka med en dunk och häller ned innehållet i gropen. 
PETER tar fram en tändsticka, tänder den, och slänger ned den i 
gropen. Det flammar upp ordentligt och de konstiga ljuden ökar 
ännu mer. Efter ett tag avtar ljuden och lågorna dör ut. ANNA 
vänder sig mot PETER. 
 
ANNA 



 
Svart Själ (eng: Dark Soul) – En kortfilm med temat skräck 

Henrik Hedin, Martin Nilsson & Sebastian Hastrup 

Är det över nu? 
 
Peter svarar inte. Ett brutalt skrik får båda två att hoppa till. 
Något kommer emot dom från sidan med en våldsam fart. Det är 
OSCAR, som skriker och verkar plågad. OSCAR slänger sig ned i 
gropen.  

PETER och ANNA börjar springa mot hotellet igen. De kommer in och 
springer upp för en trappa och kommer till ett slags vardagsrum. 

ANNA vänder sig mot PETER och ser helt skräckslagen ut.  

 

ANNA  

Är han fortfarande efter oss?  

 

PETER spejar ut genom fönstret (eller ned för trappan beroende på 
vart vi filmar). Han skakar på rösten.  

 

PETER  

Jag vet inte, jag ser inget iallafall.  

 

ANNA  

Varför dog den inte när vi brände benen?  

 

PETER står fortfarande kvar och spejar och svarar inte ANNA som 
börjar gråta. PETER vänder sig om mot henne.  

PETER går fram mot ANNA och håller om henne.  

 

PETER  

Allting kommer bli bra.  
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Vinkel på PETER när han håller om henne.  

 

 

PETER  

På något sätt...  

 

Bild tillbaka på ANNA när hon blundar. En dörr knarrar till. Hon 
stelnar till.  

 

ANNA  

Vad var det?!  

 

PETER rynkar pannan.  

 

PETER  

Jag hörde inget.  

 

Bild när man ser PETER blinka till kraftigt. När han öppnar ögonen 
igen så ser man de karaktäristiska svarta ögonen. Han kramar om 
ANNA hårdare. ANNA ser väldigt besvärad ut. PETERS händer börjar 
långsamt röra sig mot ANNAS hals. ANNA drar sig undan och backar 
några steg. Samtidigt lyckas hon slita pistolen som Peter satt i 
byxlinningen. PETER går närmare henne. Hon höjer pistolen osäkert.  

 

ANNA  

Vad gör du!?  
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PETER (annorlunda röst)  

Ta det lugnt. Allt är bra.  

 

PETER stannar till, och man vet inte om det är han eller OSCAR som 
pratar. ANNA ser skräckslaget på honom. Det svarta är borta från 
ögonen.  

 

ANNA  

Nej! Jag vet inte...  

 

PETER  

Kom hit. Det är jag.  

 

ANNA står och tvekar. Hon tittar ned på pistolen.  

 

PETER (med vanlig röst)  

Var inte löjlig nu. Det är ju jag.  

 

ANNA sänker sakta vapnet och går långsamt fram mot PETER som står 
och håller sina armar öppna, som en inbjudan att omfamna henne. 
Varje steg hon tar närmare känns som en evighet...  

 

Precis när ANNA är framme vid PETER, så ser man det svarta totalt 
i hans ögon. PETER grimaserar.  

 

PETER (rytande)  
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KOM HIT DIN JÄVLA SLYNA!  

 

 

Hans händer är snabbt runt ANNAS hals och hon kippar efter luft. 
En spark mellan benen på PETER får Peter att tappa taget och falla 
till knäna. Anna höjer pistolen igen. PETER ler mot henne.  

 

PETER  

Nej. Skjut inte! Det är ju...jag, Peter.  

 

Bilder fram och tillbaka på PETER och ANNA. Man ser att ANNA 
försöker resonera med sig själv om vad hon skall göra. Hon har 
svårt för att ta beslutet att skjuta. PETER börjar återigen närma 
sig ANNA.  

 

Ett skott hörs. Bild på ANNA där hon har tårar i ögonen. 
Pistolmynningen ryker och man förstår att det är hon som har 
avfyrat vapnet. PETER faller ned på marken med en duns.  

Samtidigt så krossas spegeln i rummet med en smäll, tätt följt av 
lampan. Ett onaturligt skrik hörs, och försvinner (som i ett eko.) 
ANNA ser sig oroligt omkring med vapnet höjt. När hon ser PETER 
ligga död, faller hon till sina knän.  

 

ANNA snyftar till och sitter kvar ett tag. Hon säger sedan till 
den döde PETER.  

 

ANNA  

Det är över nu, vi stoppade honom.  

 

ANNA reser sig upp när hon hör en bil svänga in på uppfarten 
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utanför. Hon småspringer ut från rummet och mot ytterdörren.  

 

Klipp utanför hotellet. Man ser OLOF och JENNY komma ur sin bil.  

Dom tittar upp mot hotellet när dom ser dörren öppnas.  

Ut kommer ANNA, hon går väldigt lugnt ned för trapporna.  

ANNA säger lugnt till dem:  

 

ANNA  

Välkomna. Ni kan bära in era väskor så skall jag fixa ett rum till 
er.  

 

Precis när OLOF och JENNY har gått förbi ANNA ser man henne blinka 
till, och man ser att ANNA är besatt. Hon hånler.  

 
SLUT 


