


När Robbie håller sin nyfödde son Luke för första gången
svär han på att Luke aldrig ska få samma tragiska liv som
han själv har haft. Efter att med nöd och näppe ha undkom-
mit ett fängelsestraff döms han till samhällstjänst och tillde-
las en övervakare som till sin enorma förvåning upptäcker att
Robbie besitter en unik näsa för whisky. Änglarnas andel är
en bitterljuv komedi om en ung man från Glasgow som försö-
ker ta sig ur nedärvda mönster av konflikter och våldsamhe-
ter. Utsikten om en ordnad framtid med jobb och bostad
känns väldigt långt borta för Robbie och hans kompisar. Att
whiskyn skulle kunna förända livet i positiv riktning kunde
ingen av dem ana.

I Storbritannien finns idag över en miljon unga människor utan jobb. En hel gene-
ration som står inför en oviss framtid utan några större förhoppningar om att få
ett jobb och en trygg framtid. Hur påverkas man av det och hur ser man på sig
själv? Det var de frågorna regissören Ken Loach och manusförfattaren Paul
Laverty ställde sig när de började arbetet med filmen. Att det blev en komedi
kom sig av att vilja göra något annat än de brukar, även om Loach menar att det
inte riktigt är en komedi.

”På ett sätt är det snarare en historia med ett par leenden och det
finns verkligen också mörka scener, säger han. Målet är att trovärdigt skildra
samspelet mellan människor i en realistisk miljö. Då blir det som i verkliga
livet. Händer det något roligt skrattar man, och blir det sorgligt så gråter man.
Och om någon gör något upprörande, ja, då blir man arg.”

Paul Brannigan som spelar huvudrollen Robbie har en bakgrund som i
många stycken påminner om filmens karaktär. När han första gången träffade Paul
Laverty arbetade han i ett projekt som syftade till att minska våldet bland unga
människor. 

”Jag ordnade en träff tillsammans med några
av killarna jag jobbade med, berättar Paul
Brannigan. Jag pratade om hur man kan und-
vika våldet och gängen och hur min egen syn
förändrades när jag fick en liten son.”

Men när det blev dags att träffa Ken Loach hade
Paul blivit av med sitt jobb och var allmänt under
isen. 

”Det kändes helt meningslöst, säger han. Jag
såg ingen vits med att behöva berätta min
historia igen. Men Paul (Laverty) gav sig inte.
Han tyckte att jag skulle ta chansen. Jag
hade lånat pengar för att klara julen och be-
hövde verkligen pengar så då bestämde jag
mig för att göra ett försök.”

Vare sig regissören Loach eller huvudrollsinne-
havaren Brannigan visste särskilt mycket om whisky innan. Nu vet de båda att
näsan spelar en viktig roll i hur man upplever smaken. Paul fick tio miniatyrflaskor
och några böcker om whisky med sig hem som läxa i början av inspelningen. 

”Jag skulle skriva ner vad smakerna påminde om, säger han. Det kändes jät-
tedumt att skriva tång och läder och salt…Men när jag tittade i böckerna
hade jag nio rätt av tio. Och nu kör jag alltid ett litet test när jag är nere på
puben” säger Paul.
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Charlie Maclean spelar
whiskyexperten Rory McAllister 
i filmen.

”Jag spelar i stort
sett mig själv, säger Mac-
lean som här gör sin debut
som skådespelare. Som tur
är jobbar inte Ken (Loach)
med manus, och det var
inget problem för mig att
improvisera” berättar han.

Vid sidan av sin insats som
skådespelare fich Maclean
uppgiften att undervisa de
andra skådespelarna i whis-
kydrickandets ädla konst.

”Det var inga problem. De var som fiskar i vattnet, säger
Maclean. Faktum är att de allra flesta har förmågan att ur-
skilja smaker. Med lite övning och koncentration kan vem
som helst göra det.”

I ROLLERNA

Robbie ......................Paul Brannigan
Leonie ......................Siobhan Reilly
Harry ........................John Henshaw
Albert ......................Gary Maitland
Rhino ........................William Ruane
Mo ............................Jasmin Riggins
Willy ........................Scott Dymond
Clancy ......................Scott Kyle
Sniper ......................Neil Leiper
Dougie ......................James Casey
Caz ..........................Caz Dunlop
Matt ..........................Gilbert Martin
Thaddeus ................Roger Allam
Rory McAllister ........Charles Maclean

PRODUKTIONS-

UPPGIFTER

Regi ..........................Ken Loach
Producent..................Rebecca O’Brien
Manus ......................Paul Laverty
Foto ..........................Robbie Ryan
Originalmusik ............George Fenton
Klippning ..................Jonathan Morris
Line Producer............Peter Gallagher
Produktion ................Sixteen Films©
Längd ........................106 minuter
Format ......................Digital (DCP & Tvix)
Distribution ................Folkets Bio

1967   Stackars flicka (Poor cow)
1969   Kes – falken (Kes)
1971   Family Life
1990   Riff-Raff
1993   Raining Stones
1994   Ladybird, Ladybird
1995   Land och frihet
1996   Carlas sång
1998   Mitt namn är Joe

2000   Bröd och rosor
2001   Järnvägare
2004   En öm kyss
2006   Frihetens pris 
(The Wind That Shakes the Barley)
2007   It's a Free World...
2009   Looking for Eric
2010   Route Irish
2012   Änglarnas andel
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