Köping 31 januari 2017

Pressmeddelande
Filip och Fredriks långfilmsdebut spelas in i Köping
I år gör duon Filip Hammar och Fredrik Wikingsson film av sin bok "Tårtgeneralen" – historien
om Köping, som i början av 80-talet nominerades till Sveriges tråkigaste stad, och om Hasse P,
mannen som bestämde sig för att göra något åt saken. Filmen finansieras med stöd av
Köpings kommun, Sparbanken Västra Mälardalen, näringslivet i regionen, SF Studios, SVT,
Hobohm Brothers och Svenska Filminstitutet. Nu står det också klart att inspelningen äger rum
i Köping.
Förmodligen var det rätt många i Arboga, Kungsör och även Kolsva, som flinade skadeglatt i
tevesofforna den där kvällen, även om de antagligen också insåg att det lika gärna kunde ha drabbat
dem. I Köping spred sig förstämningen och den kollektiva skamkänslan snabbt när det stort klart att
Rekord-Magazinet på bästa sändningstid hade utsett staden till en av Sveriges tråkigaste.
Vilken misär.
Året är 1984 och tv-programmet Rekord-Magazinet nominerar Köping till Sveriges tråkigaste stad.
Medan bygden lamslås och ett helt land skrattar bestämmer sig Hasse P – nyinflyttad, skuldsatt,
möjligen alkoholiserad – för att motbevisa "Stockholmsjävlarna" genom att bygga världens längsta
smörgåstårta. Det blir upptakten till en serie befängda händelser. Men den här dråpliga berättelsen
som är hämtad ur verkligheten, handlar också om allt det som sjuder under ytan i vilken liten svensk
stad som helst. Framförallt handlar det om en man, hans smörgåstårta och om ett annat slags
livsverk.
I huvudrollen som Hasse P återfinns Robert Gustafsson.
- Filmen är en hyllning till människor som Hasse P. Och det är också en hyllning till min hemstad
Köping. Vår målsättning är att alla som ser filmen ska vilja flytta till Köping, säger Filip Hammar.
Köping, som till skillnad från andra köpingar saknar förskönande prefix som "En-", "Ny-", eller "Lin-",
kan te sig anonymt och lite grått för den som bara stannar till för att tanka. Men staden har inte bara
fördelen att ligga nära större städer. Liksom Hasse P har Köping många bottnar, och en alldeles egen
karaktär.
- Jag älskar Köping och hela Västra Mälardalen. Det är en fantastiskt levande region. Det är enkelt att
leva ett bra liv här. Det är också enkelt att ta sig till Stockholm, Västerås, och Örebro härifrån, om man
nu måste (skratt) ... För oss var det självklart att engagera oss i Filip och Fredriks film. Den kommer att
leda till att fler får upp ögonen för Västra Mälardalen. Och det är förstås väldigt roligt för alla oss som
bor här att den blir av och att den dessutom spelas in i Köping, säger Mikael Bohman, VD för
Sparbanken Västra Mälardalen, som flyttade till Arboga från Stockholm 1994.
”TÅRTGENERALEN” har planerad premiär vintern 2017/18. Distribution SF Studios.
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För mer information
Mikael Bohman, VD och Ordförande Västra Mälardalen i Samverkan
Telefon 0221–344 58
Mobil 070–556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen är en äkta Sparbank. Det innebär bland annat att vi inte har några
aktieägare. Istället har vi en idé som går ut på att varenda krona som våra kunder sparar hos oss ska
stanna kvar i det lokala ekonomiska kretsloppet och främja Västra Mälardalens utveckling. Och de
pengar vi tjänar ska komma till nytta för alla som bor och verkar här i trakterna.
Sparbanken Västra Mälardalen har ca 100 anställda vid fyra kontor i Köping, Arboga, Kungsör och
Kolsva. För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.
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