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Abstrakt

Syftet med examensarbetet är att folk ska få upp ögonen för hur ohållbar väldens El 
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Summary

The purpose of this finals work is to get peoples attention on how unsustainable the worlds 

Electric production is. I have made a 16 minutes short film that is called OHÅLLBART that 

handles this issue. The movie has no dialog and i meant to work globally.
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1. Inledning

Den här avhandlingen handlar om min kortfilm ohållbart. Min bakgrund är väldigt teknisk och jag 

har alltid varit intresserad av hur saker fungerar. I mitt lärdomsprov har jag tittat på världens el 

produktion  Jag har  tittar  på hur  vi  idag  producerar  vår  el  och  vilka  konsekvenser  det  har.  Jag 

berättar också om mina inspirationer till filmen och hur jag kom på själva idén.

Arbets rollerna jag har utfört i mitt slutarbete är Manus, Regi, Producent, Klipp, Special effekter, 

ljud och andra småuppgifter. Jag kommer att rikta in mig främst på Manus och Regi.

Filmen har från manus till slutprodukt tagit ca. ett år att göra. Jag har inte arbetat konstant på den  

men sammanlagt har jag lagt ner hundratals timmar.

.
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2. Miljö budskap

Vad jag vill berätta med mitt slutbete är att världens El produktion är ohållbar. År 2008 kom 80% av 

världens El produktion från olja, kol och naturgas. (Wikipedia) De här kan man klumpa ihop under 

begreppet Fossila bränslen. Vi får att alltså vår energi från någonting som har tagit jorden miljontals 

år att skapa. Och just nu håller vi på att förbruka våra fossila bränslen så snabbt vi bara kan.

Det  finns en viss mängd fossila  bränslen på vår jord och när  vi  förbruka dem så minskar  den 

mängden. Detta borde ganska logiskt döda argument som "oljan kommer aldrig att ta slut".

Fastän argumentet är helt korrekt, för att det finns ingen möjlighet att pumpa upp varje droppe olja 

ur vår planet. Men det kommer en gräns var det inte är lönsamt att pumpa upp olja mera. Desto 

mindre olja vi har och desto svårare den är att komma åt, desto mera kommer priset på olja att stiga.

Den enda formen av El produktion som kan fungera i längden är förnybar energi. Förnybar energi 

baserar sig inte på att ta resurser från jorden och förbruka dem. Ta tex. En solpanel, den tar energi 

direkt från solen och omvandlar den till  El så att vi kan driva vårt moderna samhälle. Den här 

energin är tillgänglig så länge solen brinner ca. 5 miljarder år. Jämfört med fossila bränslen som 

kanske räcker några generationer.

Men  problem uppstår  när  vi  har  byggd  upp  all  vår  infrastruktur  att  vara  beroende  av  fossila 

bränslen.  Så ifall  vi  plötsligt  inte  har tillgång till  fossila  bränslen eller  priset  stiger  kraftigt,  så 

kommer hela vårt samhälle att stanna upp. Vi får varken mat värme eller vatten i dagens läge utan 

fossila bränslen.

Fråga är inte om vi måste övergå till  förnybara energikällor utan när vi måste göra det. Om vi  

försöker undvika problemet så länge som möjligt kommer vi bara att hamna i större problem när 

priset på olja börjar stiga utanför rimliga gränser. För att undvika en framtida katastrof så borde vi 

börja bygga ut förnybara energi källor nu. Så vi färdigt har energi att driva vårt samhälle med när vi  

inte längre har råd att bränna våra kol högar.
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Förutom att det är omöjligt att använda fossila bränslen i längden, så är det ganska dumt att försöka 

använda så mycket av det som möjligt. För det första så släpper vi ut enorma mängder koldioxid i 

atmosfären som tidigare har varit lagrade under jorden. Om detta har någon effekt på jordens klimat 

har länge varit om diskuterat. Men nu börjar det flesta seriösa klimat forskare vara överens om att 

det har negativa effekter på klimatet. Debatten är numera hur mycket skadliga effekter det har.

Det är också dumt att använda upp jordens resurser till något så tillfälligt som Elektricitet. För Elen 

förbrukas omedelbart och efter det har den ingen funktion. Om vi i framtiden av någon orsak skulle 

behöva olja,  kol eller  naturgas för saker som inte går att  ersätta på något annat sätt.  Så har vi 

ingenting kvar, eller så är den resterande mängden för svår att komma åt eller för dyr.

Det här gäller  egentligen alla icke förnybara resurser som finns på jorden. Vi borde värdera de 

materialen väldigt högt, och se till som att vi slösar så lite av dem som möjligt. Det känns som att vi 

tar oss ganska stora rättigheter om vi bestämmer att människor som förhoppningsvis kommer att 

leva på den här jorden i tusentals år. Inte ska ha tillgång alla jordens resurser, bara för att någon på 

2000-talet ville tex Spela Playstation.

3. Idé

Iden till filmen fick jag 2 år sedan när jag låg och försökte sova.  Den började med att en pojke 

skulle spela Playstation och för att få el till den så måsta han använda en bränsle generator som 

drivs med olja. Sedan ville jag ha något som representerade jorden och ganska snabbt blev det en 

container ute på en åker. Sedan kom idén att han istället skulle använda sin cykel och bygga ett  

vindkraftverk av den som ett smartare alternativ. Hela idén tror jag att kom till mig på under en 

timme.

Jag tyckte att jag hade en riktigt bra idé, men det kändes lite som att den kom från ingenstans. Efter 

att ha kommit på min film i stora drag så lag jag den på vila. Men jag tror att under året som jag inte 

arbetade aktivt med min idé så hände det väldigt mycket undermedvetet. Man plockar upp detaljer 

runt omkring en hela tiden. Och när man från början har haft en stark idé så faller saker automatisk 

på plats undermedvetet fast man kanske inte ens är medveten om det själv.
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4. Manus

Så efter att ett år hade gått och det var dags att göra ett slutarbete så kändes min idé fortfarande bra.

Det gick nu ganska snabbt att sätta sig ner och skriva ner ett manus, för att jag kunde så gått som 

hela storyn utantill. Jag kunde se hela händelseförloppet framför mig. Men det handlade om att få 

ner den på papper och att välja vilka detaljer som jag ville fokusera mig på. Det också väldigt 

viktigt att få en dramaturgi i storyn som håller intresset uppe i filmen.

Jag valde att använda barn i filmen för det att passade min berättelse. Vi ser på barn som att de inte 

ännu har lärt hur man skall göra saker. De har en sort oskyldighet och vi behandlar de som att de 

inte  skulle  förstå  bättre.  Egentligen  så  är  barnen  i  filmen   bara  en  representation  av  vuxnas 

egenskaper.  För mig är det intressantaste ögonblicket i  filmen när man övergår från att  titta på 

barnen och undra vad det håller, till att inse att vi vuxna inte alls är smartare. Vi håller exakt på med  

samma idiotiska saker som Hugo (den röda pojken) håller på med i filmen.

Men samtidigt som barn är lite oförnuftiga så är de också väldigt nyfikna. Och den här egenskapen 

passar perfekt för filmen Ohållbart. Jag ville skapa filmen så att publiken skulle känna sig som ett 

nyfiket barn. Att en massa problem kommer fram hela tiden som man måste lösa på olika sätt. En  

stor del av vad jag vill berätta med min film handlar också om nyfikenhet. Och att vara öppen för  

nya idéer. Att kunna överge ett gammalt system för ett nytt som är bättre än det gamla.

Jag har försökt att gör min film så att man kan förstå den på flera olika plan. Allt från de simplaste 

händelserna  med  vad  barnen  faktiskt  gör  i  filmen.  Till  att  de  som  är  insatta  i  den  globala 

energipolitiken ska förstå hur skratt retande vår samhälle är byggt upp. 
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5. Regi

Att arbeta med barn var en väldigt stor utmaningen. Det var ingenting som jag egentligen valde att 

göra. Det bara blev så eftersom min story krävde att det skulle vara barn som skådespelare. Så jag 

var ganska nervös inför projektet. De två huvud skådespelarna som jag hittade hette Holger och 

Algot.  Holger  var 12år och Algot var  10.   De var väldigt väldigt orädda framför kameran och 

Holger hade varit med på sommar teater i flera år så han kunde ta regi väldigt bra.

Uttrycket jag villa ha ur barnen var väldigt naturligt. Jag ville att de skulle se ut som att de var 

ensamma och att det enda som de tänkte på var saker som hände framför dem. Det var bra att 

Holger hade erfarenhet av teater, men ibland så ställde det också till med problem. Eftersom man på 

teater ofta överdriver med uttrycket och spelar till publiken. Detta var raka motsatsen till vad jag 

vill ha för uttryck.

Algot  var  lättare  att  få  naturliga  och barnsliga  uttryck från,  men han hade  igen  svårt  att  hålla  

koncentrationen i  längre perioder.  Och när båda två var  tillsammans var  det  svårt  att  få  de att 

konsentera sig på filmen. Jag gav endast regi åt barnen om vad hände i scenen just i det ögonblick 

som de befann sig i. Att försöka ge någon backstory eller säga vart scenen va påväg blev bara för 

mycket att hålla reda på. Jag satsade istället på att få det rätta uttrycket för stunden och litade på att 

jag höll koll på varifrån skådespelarna kom och var påväg.

Endera är jag en dålig regissör eller så har jag en naturlig talang för att regisserar. Men jag brukar 

int lägga så mycket tid eller tanke arbetet på regin. Om man vet hur man vill ha scenen så är det 

enda bekymret att få skådespelaren att uppfylla det målet. Men jag bruka mest lita på min intuition. 

Jag tycker själv att jag är ganska bra på att läsa människor, det kan vara intressant att bara iaktta 

människor i ett rum och lista ut vad de tänker.

Den första scenen som spelade in var den värsta att regissera. Båda jag och Holger var nervös, 

speciellt jag. Det var svårt att sätta ord på det man villa att ha skulle göra. När man själv är nervös 

så gör det också att  skådespelarna blir nervös, även om man försöker dölja det så mycket som 

möjligt. Scenen var också ganska farlig eftersom han skulle välta omkull en stor oljetunna. Den var 

visserligen ganska lätt men jag ville inte börja film inspelningen med att skada min 12 årige huvud 

skådespelare.
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Vad jag har förstått så är det en regel att man inte får ha barnskådespelare längre än 6 timmar per  

dag. Men vi kom fram till att 6 timmars begränsningen var ganska bra att ha. För Barnen blev 

ganska trötta och hade svårt att hålla koncentrationen mot slutet av dagen.

För att  få barnen att  orka bättre så försökte jag ha de att  behöva vänta så lite  som möjligt  på 

inspelningsplatsen. Så fort de var färdiga med tagningarna fick den springa iväg och leka så länge vi 

ändrade på ljussättningen eller planerade nästa bild. Men barnens rastlöshet gjorde också att teamet 

blev lite irriterade ibland eftersom ingen av oss var vana med att arbeta med barn. Så ibland var mitt 

jobb att först lugna ner teamet och sedan få barnen att komma i rätt sinnesstämning för scenen.

Efter att dagen var färdig var man ofta väldigt utmattat och stolen kändes ovanligt skön.

6. Ingen Dialog

När jag skrev manuset så blev det ganska dialog fattigt för att den till  stor del utspelar sig där 

barnen är ensamma. Men när de senare möts så kunde någon sorts dialog ha uppstått. Men jag valde 

att inte använda någon dialog alls. Dels var det än större utmaning och det gjorde också att det 

krävde mera av bildberättandet i filmen. Det krävde också mera av minerna och gestikulerande. 

Men det gjorde också att jag fick en möjlighet att göra filmen universellt förstådd.

Det  här  är  väldigt  bra  när  jag  kommer  att  skicka  runt  filmen på  filmfestivaler  runt  omkring i  

världen. Jag ser på det som ett experiment om man kan göra en story som är globalt förstådd. Och 

ännu mera om man kan förklara väldigt komplexa problem som kanske hotar hela vår planet utan 

att säga ett enda ord.
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7. Inspiration

Jag tycker att det är väldigt svårt att säga varifrån man får inspiration till sina idéer. Den störta 

inspirationen till min film kom från vår klassresa till Istanbul. Där besökte vi 12th Istanbul biennal, 

där  såg  jag  ett  video verk av  Edgardo Arargón.  I  hans  verk Family effects  lät  han  barn spela 

gangsters och utföra väldigt grymma dåd. I en scen ville en pojke ha en gunga av en annan pojke, så 

ha sköt den andra pojken och begravde honom. 

Att se barn bete sig på det här sättet var väldigt chockerande. Men när man tänker efter så beter sig  

vissa vuxna människor på samma sätt. Man får en väldigt absurd känsla över att man måste mörda 

någon bara för att man vill ha något av den andra personen tex Droger.

8. Byggandet av vindkraftverk

Att bygga och testa de olika kraftverken jag behövde till filmen var ett ganska intressant projekt.

Den  mest  utmanande  av  alla  var  vindkraftverket.  Efter  att  ha  experimenterat  med  vingarna 

fastkilade på ekrarna och placerat cykeln upp och ner på ett ganska blåsigt område så fick jag hjulet 

att snurra. Men när jag lade dynamon mot hjulet så stannade det ganska snabbt. Det första tanken 

var  att  fejka  scenen  så  att  dynamon  inte  rörde  vid  hjulet.  Men  det  skulle  bli  problematiskt  i  

närbilderna då man såg att dynamon inte snurrade.

Istället bestämde jag mig för att få dynamon att snurra, rättare sagt använda den som en motor. 

Detta var nog också den enda praktiska möjligheten för att hjulet måste kunna accelerera och snurra 

på  beställning  oavsett  vädret  på inspelningsdagen.  Men att  få  en generator  att  fungera  som en 

motor är inte okomplicerat. Jag hamnade först att ta reda på reda på att en dynamo funkar som en  

synkromotor. Hastigheten styrs av frekvensen på växelströmmen.
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För  att  kunna  accelerera  hjulet  måste  måsta  jag  hitta  ett  sätt  att  variera  frekvenser  på  växel 

strömmen. Då kom jag på att det är exakt det som en vanlig ljud förstärkare gör. Den varierar 

frekvenser för att spela upp olika ljud (Hz). Så jag laddade ner en frekvens generator till en laptop 

och kopplade den till en gammal förstärkare och vidare till dynamon. Sedan provade vilken volym 

och frekvens som funkade bäst. 70 – 300hz var området som mitt system klarade av.

Jag hade nu ett cykel hjul som vi kunde kontrollera hur vi ville och det gav ett väldigt bra slut 

resultat.

9. Sammanfattning och diskussion

Mitt projekt har varit väldigt intressant och jag har lärt mig väldigt mycket av det. Att arbeta med 

barn  var  en  helt  ny upplevelse  och jag  tror  att  jag kommer  att  ha  nytta  av  den upplevelsen  i 

framtiden. Även om mitt slutarbete  handlar om Manus och Regi så tycker jag att helheten har varit 

den största lärdomen. För det viktigaste är upplevelsen som publiken får när de ser på filmen. 

Jag känner att i det här projektet blev slutresultat ganska när min ursprungliga vision, och det är jag 

nöjd över. Det finns alltid detaljer som kunde ha bliv bättre, men det finn s och många saker som 

blev mycket bättre än va jag kunde hoppas på. Det viktigast för mig var att jag ville gör en film som 

har en betydelse och det tycker jag att filmen har. 

10. Källförteckning

http://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption 15.11.2013

http://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption
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1. EXT  SKOG  -  DAG

PETTER, en pojke i 11-årsåldern med en RÖD T-SHIRT, 
cyklar längs med en skogsväg.
Han kommer till en äng, i ena hörnet står en RÖD 
FRAKTCONTAINER med stege upp till taket. Han ställer sin 
cykel mot containern, öppnar bakdörren och går in.

2. INT  PETTERS CONTAINER – DAG

Han öppnar dörren, det är mörkt inne i containern. Han 
ser en FICKLAMPA på sidan av väggen, tar den och börjar 
lysa runt med ficklampan. Petter får syn på en TV med en 
PLAYSTATION, han går fram till tv:n och försöker sätta på 
den, men den fungerar inte. Han blir sur.

Petter lyser på tv:ns elsladd och upptäcker att den går 
till en RÖD FÖRGRENINGSDOSA, han följer dosans röda sladd 
som leder fram till en GENERATOR. Petter försöker starta 
generatorn men det går inte. Han kollar i bränsletanken, 
den är tom. Bredvid honom ser han en OLJETUNNA och en 
KANNA. Han fyller på kannan med bränsle från oljetunnan 
och tankar generatorn.

Petter startar generatorn, TVÅ VÄGGLAMPOR börjar lysa i 
containern. Han springer till tv:n och lägger på den. Han 
sätter sig ner vid playstation spelet och trycker på ON 
knappen. Spelet startar. Petter har ett barnsligt leende 
på läpparna medan han spelar.

Generatorn fyller rummet med avgaser, Petter börjar hosta 
och blir sur. Han går och gräver i skräplådan, hittar ett 
MUNSKYDD och lägger det på sig. Petter fortsätter spela. 
Generatorn börjar låta konstigt och tv:n slocknar, det 
blir mörkt i rummet. Petter försöker starta spelet på 
nytt men det går inte. Han drar upp munskyddet och tar 
ett djupt andetag.

Petter lyser ner i tanken på generatorn, den är tom. Han 
fyller den med bränsle, drar ner munskyddet och startar 
generatorn. Han sätter sig vid spelet och lägger på tv:n.
Rummet börjar fyllas med rök och en TERMOMETER på väggen 
visar hur temperaturen stiger.

3. EXT  SKOGEN  -  DAG

HUGO, en pojke i 11-årsåldern med en GRÖN T-SHIRT, kommer 
cyklande längs en skogsväg. Han kommer till en GRÖN 
FRAKTCONTAINER vid kanten av en äng. Han går in i 
conatinern. 
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4 . EXT SKOGEN  -  DAG

Inuti finns en TV och en PLAYSTATION. Hugo sätter sig vid 
tv:n och försöker starta spelet, men det går inte. 
Han följer den röda elkabeln med ficklampan till en 
GENERATOR, försöker starta den, det går inte. 

Han kollar i tanken, den är tom. Han tar en KANNA och 
fyller den med bränsle från en OLJETUNNA som står bredvid 
generatorn och SKRÄPLÅDA. Han fyller generatorn med 
bränsle och drar igång den, går till tv:n och sätter sig 
och börjar spela. Hugo får ett stort flin på läpparna.

Generatorn börjar fylla rummet med avgaser och Hugo 
börjar hosta, han blir sur och går till generatorn och 
stänger av den. Han öppnar dörren till containern för att 
vädra luften. Han står och hämtar andan vid dörren en 
stund. Han noterar att det blåser lite ute. Han får en 
idé. Hugo går tillbaka in, springer till skräplådan och 
börjar gräva i den.

Hugo gräver fram en STOR PLASTSKIVA och en PLÅTSAX, går 
fram till ett litet ARBETSBORD och börjar klippa vingar 
av plasten. Han springer på nytt till lådan och gräver 
fram en TEJPRULLE, EN SKRUVMEJSEL, ETT REP, EN SKARVSLADD 
och en SOCKERBIT. Han tar alla sakerna och lägger dem i 
en PÅSE. Hugo tar påsen i handen och springer ut.

5. EXT  HUGOS CONTAINER  -  DAG

Hugo tar sin cykel och knyter fast repet i den. Han 
klättrar upp på taket och hissar upp cykeln efter sig.

Hugo ställer sin cykel upp och ner, tar plastvingarna och 
kilar fast dem mellan ekrarna och säkrar dem med lite 
tejp. Han testar att hjulet snurrar fritt. Han stannar 
hjulet och sätter en käpp mellan ekrarna.

Hugo ser på cykelns dynamo som sitter vid framhjulet. Han 
kapar sladden som går till framlampan. Han kapar ändan av 
den gröna skarvsladden och skarvar ihop den med sladden 
från cykelns dynamo, med hjälp av sockerbiten. Han lägger 
dynamon mot hjulet och drar bort käppen ur ekrarna. 
Hjulet börjar snurra och dynamon likaså.
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6. INT  HUGOS CONTAINER  -  DAG

Hugo gräver i skräplådan efter ett BILBATTERI, en 
INVERTER, en GRÖN FÖRGRENINGSDOSA och TVÅ SLANGKLÄMMARE.
Han kapar sladdarna från invertern och fögreningdosan och 
skarvar ihop dem. Sedan fäster han sladd skarven på 
bilbatteriets poler, med hjälp av slangklämmarna.

Hugo pluggar i stickkontakten från vindkraftverket till 
den gröna förgeningsdosan. En grön lampa börjar lysa på 
invertern. Han pluggar sedan in tv:ns sladd i invertern.

Rummet blir ljust och tv:n kommer på. Hugo trycker på 
spelkonsollens ON KNAPP och spelet startar. Hugo blir 
lycklig.

7. INT  PETTERS CONTAINER  - DAG

Rummet är fullt av rök och termometern visar på 40 
grader. Petter är svart av sot i ansiktet och sitter och 
hostar. Generatorn stannar och spelet slocknar, det blir 
mörkt. Petter slänger spelkontrollen i golvet och kämpar 
med att stiga upp. Han drar av sig munskyddet för att få 
luft, men börjar hosta ännu mera. 

Petter hasar sig till oljetunnan. Han försöker pumpa mera 
bränsle i sin kanna men det kommer ingenting. Petter 
skakar på tunnan så att den välter omkull. Från tunnan 
hörs ett tomt ljud. Han får andnöd om springer till 
bakdörren och öppnar den. Han ramlar ut ur containern.

8. EXT  PETTERS CONTAINER  -  DAG

Petter kravlar på marken, han ser till andra sidan av 
ängen, där står den gröna containern med 
cykelvindkraftverket på taket. Petter kollar på sin egen 
cykel och börjar kravla sig mot den.

Han tar cykeln och reser sig upp, han försöker släpa upp 
cykeln för stegen men klarar inte av det. Han släpper ner 
cykeln på marken och sätter sig upp efter väggen och 
börjar snyfta.
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9. EXT  HUGOS CONTAINER  -  DAG 

Petter kommer gående mot Hugos container, han hostar och 
staplar sig fram. Han kommer fram till dörren som är på 
glänt och hostar upp och spottar ut en svart slemklump. 
Petter knackar på Hugos dörr. Hugo öppnar dörren mera, 
ser på Petter och sträcker ut handen mot honom.

     10. INT HUGOS  CONTAINER  -  DAG

Hugo hjälper Petter till tv:n och går sedan till 
skräplådan. Han ger en spelkontroll åt Petter och torkar 
bort smutsen från hans ansikte. Hugo startar spelet och 
båda pojkarna blir lyckliga.

11. EXT  HUGOS CONTAINER  -  DAG/NATT

Timelapse video som visar containern med vindkraftverket 
som följer med vinden.

12. INT  HUGOS  CONTAINER  -  DAG

Pojkarna sitter och spelar, tv:n flimrar till några 
gånger sedan slocknar den helt och rummet blir mörkt. 
Barnen blir sura, Petter försöker trycka igång spelet på 
nytt men det går inte, Hugo stiger upp.

13. EXT  HUGOS  CONTAINER  -  DAG

Vindkraftverket har stannat, Hugo tittar på träden som 
står stilla och ser fundersam ut. Petter kommer ut och 
Hugo pekar på cykeln. Petter kollar en stund och visar 
sedan att Hugo ska följa med honom in.

14. INT  HUGOS  CONTAINER  -  DAG

Petter tar kannan och börjar pumpa bränsle i den. Hugo 
tar tag i pumpen o skakar på huvudet. Han tar bort pumpen 
och visar att Petter ska hälla tillbaka bränslet. Hugo 
tittar på bränslet som rinner tillbaka i tunnan, han får 
en idé.

Hugo går raskt till skräphögen och rotar fram VERTYG, 
TEJP, en SOCKERBIT(elkomponent), en SKARVSLADD och 
PLASTSPADAR. Han tar tag i Petters tröja o drar honom med 
sig ut.
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15. EXT  HUGOS CONTAINER  -  DAG

Hugo ger sakerna åt Petter och springer sedan iväg mot 
Petters container. Petter ser förvirrad ut och kollar på 
sakerna i påsen. Hugo cyklar förbi Petter i full fart, 
Petter försöker springa efter men snubblar med sina 
saker. Hugo kommer tillbaka med cykeln och flinar, han 
hjälper upp Petter på pakethållaren. De cyklar iväg in i 
skogen.

16. EXT  BÄCKEN  -  DAG

De kommer till en liten bäck, pojkarna hoppar av cykeln.  
Hugo vänder cykeln upp och ner. Han ger verktygen åt 
Petter att hålla i. Hugo skruvar lös framhjulet på cykeln 
och skruvar fast det med bara ena bulten så att hjulet nu 
sitter på utsidan av cykeln.

Hugo tar plastspadar och börjar spänna fast dem med 
buntband runt ekrarna så att spadarna sticker ut som ett 
skovelhjul. Han pekar på en liten käpp och visar åt 
Petter med händerna att han vill ha en större. Hugo 
vänder dynamon mot framhjulet, han skarvar ihop kabeln 
från dynamon och skarvsladden med hjälp av sockerbiten.

Petter kommer tillbaka med några längre käppar. Hugo tar 
en käpp och lägger fast den längs med styret, en annan 
tvärs över pakethållaren så att cykeln inte kan ramla 
omkull.

Hugo testar att hjulet snurrar runt och att dynamon också 
snurrar. Pojkarna för ut cykeln i vattnet, hjulet börjar 
snurra. De gör en ”high-five”. Hugo tar några stenar och 
lägger dem på cykeln så att den ska hållas på plats.
Hugo tar den gröna skarvsladden om springer bort från 
bäcken, Petter följer efter.

     17. INT  HUGOS CONTAINER  -  DAG

De pluggar i skarvsladden i den gröna förgreningsdosan, 
invertern lampa blir grön. De sätter sig vid tv:n, Hugo 
startar spelet. Pojkarna blir lyckliga.

18. EXT  BÄCKEN/HUGOS CONTAINER  -  DAG/NATT

Timelapse. Bäcken som forsar och cykelhjulet som snurrar.
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19. INT  HUGOS KONTAINER  -  DAG

Pojkarna sitter och spelar, det går bra. Tv:n flimrar 
till och sedan slocknar den, det blir mörkt. Pojkarna 
blir sura.

20. EXT  BÄCKEN  -  DAG

Pojkarna kommer rusande till bäcken, hjulet har stannat. 
Bäcken är torr. Hugo drar en djup suck, han går iväg med 
huvudet hängandes.

21. EXT  SKOGSVÄG  -  DAG

Hugo går på en skogsväg med en sur min och sparkar stenar 
läng med stigen. Petter följer efter och iakttar Hugo. 
Petter tittar omkring sig och känner hur solens strålar 
värmer. Han stannar upp, med en skarp blick, Petter 
rycker tag i Hugo och de springer vidare.

     22. INT  HUGOS CONTAINER  -  DAG

Petter rotar i skräplådan han tar fram en massa 
UTELAMPOR, en LIMPISTOL, en SKRUVMEJSEL och en TRÄSKIVA.
Han sprider ut lamporna på golvet och visar åt Hugo hur 
han bryter upp lampan och tar ut solcellen. Hugo tittar 
fascinerat på solcellen och börjar själv bryta upp 
lampor.

Petter tar på sig ett munskydd och ger ett åt Hugo. 
Petter startar generatorn och tar den röda skarvsladden 
och kopplar den till lödkolven. Petter värmer sladdarna 
med lödkolven medan Hugo matar ten till fogen. Petter 
löder ihop dem i serie med en skarvsladd på änden.

Petter tar träskivan och lägger ut solcellerna och Hugo 
limmar fast dem. De tar tag i den färdiga solpanelen och 
går ut.

23. EXT  HUGOS  CONTAINER  -  DAG

Pojkarna ner lägger solpanelen på taket, de riktar den 
mot solen. Petter kastar ner skarvsladden ände från 
taket. De ser mot solen och ler.
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24. INT  HUGOS  CONTAINER  -  DAG

Petter pluggar i skarvsladden i den gröna 
förgreningsdosan. Invertern lampa börjar lysa grönt.
Pojkarna sätter sig och startar spelet. De blir lyckliga 
och gör en ”high-five”.

25. EXT  HUGOS  CONTAINER -  DAG

Timelapse. Solen som lyser på solpanelen.

     26. INT  HUGOS  CONTAINER  -  DAG

Petter och Hugo är nu i 60 årsåldern, de har på sig RÖDA 
och GRÖNA T-SHIRTS. De står och ser på TVÅ BARN i T-
SHIRTS som sitter och spelar på en stor FLATSCREEN. 
Barnen styr spelet med händerna.
GNISSLANDE LJUD hörs utifrån.

Tv:n får elektroniska störningar, sen slocknar den. 
Barnen blir sura och tittar på Petter och Hugo, som båda 
har ett självsäkert leende. Petter tar en ficklampa och 
går till oljetunnan och pumpar lite olja in i en 
smörjkanna. Hugo tar barnen i hand.

27. EXT  HUGOS  CONTAINER  -  DAG

Det är mulet och blåsigt ute, alla står uppe på taket 
bredvid cykeln. Cykelns hjul gnisslar och snurrar dåligt. 
Hugo pekar på cykelhjulets lager åt barnen. Petter lägger 
några droppar olja på lagret och hjulet slutar gnissla 
och börjar snurra snabbare. Ljudet av spelet som startar 
hörs.

28. EXT  HUGOS  CONTAINER/BÄCKEN  -  DAG

Två/tre bilder. Timelapse över ett dygn. 
Bäcken som forsar och cykelhjulet som snurrar.
Närbild på cykelvindkraftverket på taket som följer 
vinden. I bakgrunden ser vi solpanelen.
Helbild på containern med vindkraft och solpanelen på 
taket.


