
”POPPYS ENDA VÄN” 

(långfilm för barn) 

 

LOGLINE 

 

Ett missanpassat argt barn vill gärna gå på kalas men tvingas istället kämpa mot en 

kattmördare som hotar hennes enda vän, som är en katt. 

 

SYNOPSIS 

 

Poppy är tio år. Hon vill bli bjuden på populära Leas kalas. Hon vill ha riktiga vänner. Hon är 

trött på att leka med sin gamla katt Gizmo och sina egengjorda dräkter. Allt är hennes dumma 

familjs fel, som vägrar vara som andra familjer. Varför måste de vara emot datorer och allt 

annat som är modernt? Kanske om hon avslöjar den stora hemligheten i en exklusiv intervju i 

Leas youtubekanal... Om hon berättar att hennes bror klär ut sig till tjej om nätterna, då måste 

hon få komma på kalaset! 

 

På vägen till Lea står barn i en klunga och tittar på någonting på marken. Det är en död katt. 

Polisen varnar för en kattmördare och ber alla hålla ögonen öppna. Poppy blir genast orolig 

för Gizmo. Hon ser till att hålla den gamla katten inlåst, något som inte är populärt. Men de 

andra katterna i området då, de som fortfarande får springa fritt. Poppy tar sitt ansvar och 

jagar bort dem med sin krigardräkt, den som har en toaborste som svärd, den som får Lea och 

hennes dryga kusin att kalla henne för bajshuggaren från töntriket trots att Poppy skriker att 

hon är en krigare vid namn Xena. 

 

En ny granne, en pojke i samma ålder, stirrar på Poppy genom fönstret när hon byter om. 

Missförstånd, pojken är blind och visste inte att hon bytte om. Han verkar gilla hennes 

dräkter, särskilt den med färgglada påskfjädrar på axlarna. Det är roligt och spännande att 

sova över hos pojken som heter Jochen. De smyger i mörkret när de egentligen ska sova. 

Poppy syntolkar det hon ser: Pappan som tittar på TV, Mamman som myser åt mobilen i ett 

annat rum. Men när mamman lyfter på tröjan och fotar sina bröst väljer Poppy att hålla tyst. 

Jochen märker att hon undanhåller nåt och kräver svar, men Poppy vägrar. De blir ovänner, 



och det blir inte bättre av att Jochen en dag öppnar Poppys ytterdörr och släpper ut Gizmo. 

Det var med mening tycker Poppy som är säker på att det var hämnd för att hon inte berättat 

vad hon såg den där kvällen. Men Jochen spelar oskyldig. Och som salt i såren börjar han 

umgås med Lea och hennes kusin, trots att de mest retas med honom.  

 

Poppy tvingar sig ut på jakt. Hon måste hitta Gizmo innan det är för sent, och hittar hon inte 

Gizmo tänker hon hitta mördaren, för att se till så inget händer hennes enda bästa älskade 

pälsklädda vän! 

 

För mig handlar detta äventyr om ensamhet och gemenskap samt hur viktigt det är med 

vänskap. Jag vill påminna tittaren om att en enda vän faktiskt är någonting riktigt stort som 

man borde värdesätta. Det underliggande temat handlar om anpassning, någonting som jag 

funderat, och funderar, mycket på. Kanske började jag grubbla kring detta redan som ung 

pojke i Dals Långed, där det räckte med att ha rött hår eller lyssna på techno för att sticka ut. 

Jag ville inte anpassa mig efter andra, men gjorde det förstås ändå. Alla gör vi ju det, hela 

tiden. Vi anpassar oss efter partners, familj, vänner, arbetskamrater, folk på stan. Vi har ett 

sätt på nätet och ett annat IRL. Och visst är det bra att kunna anpassa sig, men var ska man 

egentligen dra gränsen? Poppy till exempel, är omogen för sin ålder, hon vill fortfarande leka 

och göra slime och tänker inte på att vissa saker kan uppfattas som töntiga. Hon har heller 

inte särskilt bra koll på internet, mobiltelefoner och superhjältefilmer som alla andra barn, 

men betyder det per automatik att hon måste lära sig och anpassa sig för att bli en del av 

gruppen? Och i så fall, slutar hon då att vara sig själv?  

 

Jag tror att detta är lätt att känna igen sig i, både för vuxna och barn, därav anledningen till att 

använda det som grund för hela berättelsen. Det underliggande temat är på ett eller annat sätt 

förankrat i samtliga karaktärer. Till exempel är Poppys föräldrar en enhet som har anpassat 

sig till varandra på ett nästan lite äckligt sätt, alltid på samma sida, i likadana kläder. Men de 

har också anpassat sig till den tid vi lever i. På ett sätt. De betraktar Greta Thunberg som en 

profet och gör fler och fler radikala förändringar i hemmet, allt för att främja klimatet. Men 

det är klart, den gamla tjockTVn och VHSkassetterna med Xena får vara kvar, eftersom 

Poppy tycks bli både lugn, snäll och kreativ av det. Tonårsbrorsan vill egentligen vara någon 

annan men anpassar sig dagligen till normen. Som följd får han också vänner, eftersom det i 

hans ålder är coolt med oldschool och när indiebrudarna vill lyssna på vinyl är han inte sen 

med att bjuda in, han får ju dessutom rätt bra sminktips. Jochens familj är motsatsen. Hans 



föräldrar kan inte anpassa sig alls, de grälar vart de än kommer och så fort Jochen lyckas 

acklimatisera sig måste de flytta igen. Grunden till grälet ligger i att pappan vill ha ensamrätt 

på mamman som i sin tur gillar tanken på andra. Anpassning anpassning anpassning. 

 

Hade Poppy och Jochen levt i en annan verklighet hade de kanske varit som Ronja 

Rövardotter och Birk Borkason, med tanke på hennes inre ilska och hans ibland dryga 

överlägsenhet.  

 

Omständigheterna har gjort barnen till vilka de är. Poppys säregna familj har påverkat henne 

mer än någonting annat och därför ser jag ibland Dårfinkar och Dönickar framför mig när jag 

blundar och känner in tonen. Men när kattmördaren är i bild, eller strax utanför, går det 

istället över till att kännas som det tragiska mörkret i Flickan, Mamman och Demonerna.  

 

I början av denna process hade jag två bilder i huvudet:  

 

1. Katt strosar omkring i en somrig och solig småstad, passerar en löpsedel där det står 

någonting om kattmord, sedan vidare förbi en lekplats där den blir ivägskrämd av en 

liten tjej med toaborste. Musik till detta intro skulle kunna vara Being Yourself av 

Anna Meredith.  

2. Ett barn totalförstör sitt rum med hjälp av okontrollerbar men samtidigt frigörande 

vrede, till tonerna av Chemical Brothers låt MAH.  

 

Mot slutet av denna process önskar jag ha skrivit en film som befinner sig någonstans mellan 

Sunes Sommar och This is England. En film för hela familjen om att släppa sin ilska och hitta 

sig själv. Och kanske också en vän. 

 


