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Ett flertal filmer har sen 30-talet spelats in i Mariefred. 
Skälet är väl att här funnits lämpliga miljöer och närhet till
storstaden. Som i de flesta filmer sker inspelning på många 
platser och naturligtvis även i ateljé. 
Många bildexempel i artikeln är inte från Mariefred.

Vad veta väl männen
(1933)

Anders de Wahl spelar antikvariats-
bokhandlare i småstad, Mariefred.

Äktenskapsleken (1935)

Zarah Leander spelar 
skulptris som tävlar om att
få uppföra en mansskulptur
i Broköping (på rådhus-
torget) föreställande en
kommunalpamp. 
»Elegant arbete. 
Utsökt fotografering«.

Foto: Okänd 1935.

AB Svensk Filmindustri, 
Arkivbild: 
Svenska Filminstitutets 
bibliotek.



– 15 –

Hem från Babylon (1941)

Gerd Hagman spelar kassörska i Mariefred. 
Handlingen sker på internationell nivå. »En svensk storfilm« 
av Alf Sjöberg utropar SvD.

Foto: Axel Lindahl

Galgmannen (1945)

Edvin Adolfsson spelar den
sjuke överste Toll. 
Galgmannen är en träfigur
som man inte skall ha när
man dör. Delvis inspelad på
Gripsholms slott.

Loffe på luffen (1948)

Luffaren Loffe Fridh, Elof Arle, har i många år vandrat på
vägarna. Hjälper den hjärtsjuke direktör Dahlberg med medicin.

Solkatten (1948)

Den unga servitrisen Monica Strömfäldt förälskar sig i 
med.- kand. Peter Sundström, som är fattig som en kyrkråtta
och skriver på en avhandling. Inspelad på Gripsholms slott.

Biffen och Bananen (1951)

Åke Grönberg och Åke Söderblom
Biffen och Bananen är två f.d. tävlingscyklister som jobbar på
cykelfabriken Standard. Biffen är köttätare, Bananen vegeta-
rian, och detta i förening med vissa skillnader i kroppsvolym.
En svensk fars som äntligen gick hem. »Ett i sin genre ovan-
ligt skojfriskt och underhållande filmlustspel«.
Inspelad på Gripsholm.
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Flickan i frack (1956)

Den tuffa Katja Kock. Maj-Britt Nilsson, vågar utmana 
småstadens seder genom att komma i frack till studentbalen. 
Den unge fideikommi-
sarien på godset Lärbo 
(i Mariefred/Strängnäs)
vågar ändå bjuda upp
henne.

AB Svensk Filmindustri, 
Arkivbild: 
Svenska Filminstitutets 
bibliotek.

Körkarlen (1958)

Inspelad till stora delar
vid Mariefreds kyrka
med uppsatta kors. 
Körkarlens (Edvin
Adolphson) knarrande
kärra passerar. 
David Holm (Georg
Fant) förfaller till fylleri.
Slumsystern Edit 
(Ulla Jacobsson) 
försöker hjälpa honom.
Foto: Okänd. Ur »Skeppar-
Nisse« Johanssons samlingar.

Mälarpirater (1959)

Bygger på Sigfrid Siewerts roman där tre killar från staden
Fridtuna ger sig ut på Mälaren i smått kriminella ärenden. 
En ung Tomas Bolme spelar Erik.
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Schloss Gripsholm (1962)

Om ett ungt tyskt par som far till Sverige för att uppleva 
sommaren. De får möjlighet att bo på slottet i en lägenhet.
Carl-Gustav Lindstedt är fastighetsmäklare. En elak barnhems-
föreståndare representerar förtryck.

Jag är Maria (1979)

En 11-åring flicka flyttar från sin mamma till en småstad och
träffar en udda konstnärlig person.

Älskande par (1964)

Tre kvinnor på BB 1914. 
I rollerna Harriet Andersson, Gunnel Lindblom och Gio Petré.
Inspelad på gods i Mariefredstrakten.

Den magiska cirkeln (1970)

Den s.k. Sala-ligan härjar i Stockholm med omnejd.

Ingenjör Andrées Luftfärd (1982)

Max von Sydow i huvudrollen.  I Hjorthagen?

Markurells i Wadköping (tv-serie 1968)

Med Edwin Adolpsson i huvudrollen. 

Hästskjutsar framför
rådhuset.

Foto: Olle Karlsson.
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Farmor och vår Herre (TV-serie 1983)

Bygger på Hjalmar Bergmans roman, 
Utspelar sig i Wadköpingsmiljö. I huvudrollen Karin Kavli. 

Den tatuerade änkan (1998) TV-film

Mona Malm går i sin roll i filmen in på värdshuset, som är
ombyggt till pizzeria.

Falla Vackert (2004)

En familj på landet har ekonomiska svårigheter och föräldrarna
begår ett rån.

Livet i Fagervik (2008) TV-serie

Utspelar sig kring ett advokatkontor i en småstad, Mariefred.
Lars Lind och Maria Sid i huvudrollerna, Johan och Annika.

För 100 år sedan (1988)

Foto: Lennart Schweitz

Till solen går upp (2021)

En film av Peter Dalle med Helen Sjöholm och 
Mikael Persbrandt i huvudrollerna. 
Scenerna tagna på Rådhustorget och vid museijärnvägen.

Film för UR av
Anders Wilsson.
Klasser i Mariefred
och Julita brevväxlar.
2 elever bär lådan
med modell av 
slottet till gods-
vagnen för vidare
transport till Julita. 
Christina Furunäs
2:a-klassare agerar.



Kajsa Kavat (1989)

Kajsa bor hos sin mormor (på Bergsgatan) och hjälper henne att
sälja  polkagrisar på Rådhustorget.

Foto: Okänd.

Snövit (1991)

Film av Anders Wilsson. 
Christina Furunäs elever ur klass 2 och 5 agerar. 
Inspelad i Hjorthagen.
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Inga-Lindström filmen
Das Geheimnis von Gripsholm
(Gripsholms hemlighet) (2013)

En av ett flertal tyska filmer inspelade i Sörmland. 

Rasmus, Pontus ochToker (1956)

Silverstöld löses av Rasmus, Eskil Dalenius, och Pontus.
Svärdslukaren och tjuven Alfredo, Sig Järrel figurerar. 
Scener runt klostergården..



Petter kommer igen (1963) TV-film

Christian Peters; Åke Grönberg. 
På bilden: Polis Bengt Jorinder, Åke Grönberg med plommon-
stop, Margareta Johansson och Bernice Zetterwall.

Farbror Blås nya båt (1968)

Osäkert var inspelad. 
Regi Mille Schmidt. 
Håkan Westergren som farbror Blå.
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Pippi Långstrump går ombord
(osäkert år?)

Inspelning vid skuta vid ångbåtsbryggan

Foto: Henry Rundgren 1960-tal.

Foto: Strengnäs Tidning/
Eskilstuna Kuriren 1960-tal.

Foto: Henry Rundgren 1960-tal.
Mille Schmidt i rutig skjorta.

Lennart Schweitz


