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Winky är sex år, hon har precis flyttat till ett nytt land och 
tycker att är svårt att prata ett nytt språk. 

När hennes nya vän, en ponny, dör, bestämmer hon sig för att 
hon vill ha en egen ponny. Som tur är, kommer sankt Nicholas 

snart.Winky behöver bara be honom om en häst 
 så ordnar sig allt, eller? 
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Synopsis 

 
Sexåriga Winky Wong och hennes mamma har just flyttat till en liten 
holländsk kuststad där Winkys pappa äger en kinesisk restaurang. I början är 
det svårt för Winky att lära sig ett nytt språk och försöka skaffa nya 
kompisar. Efter en särskilt jobbig dag i skolan stöter Winky på en liten ponny, 
som hon börjar hälsa på varje dag. Tyvärr delar inte Winkys föräldrar hennes 
nyfunna intresse.  
När ponnyn blir sjuk och måste avlivas bestämmer Winky sig för att hon vill 
ha en egen ponny. Hon vet att hennes föräldrar aldrig skulle ge henne en 
häst, men i skolan får hon lära sig om sankt Nicholas, en gammal skäggig 
gubbe som rider på en häst och ger presenter till snälla barn på sin 
födelsedag 5 december. Winky vet vad hon ska önska sig, en häst så klart! 
Nu måste hon bara vara snäll och förbereda sig för sin häst! 
När sankt Nicholas kommer till skolan och ger henne en leksak blir Winky helt 
förkrossad. Hon stormar ut från klassrummet, men utanför på skolgården, 
fastbunden vid hennes cykel, står en stor vit vacker häst!! “Sankt Nicholas 
gav mig en häst ändå!”. Hon rider hem på hästen, ovetande om den dramatik 
och kaos som väntar… 

 
 

Bakgrund 
Vem är Sankt Nicholas? 
Enligt legenden var Sankt Nicholas biskop i Myra (nära dagens Finike i 
Turkiet) på 300-talet. Eftersom Nicholas kunde utföra underverk blev han 
mycket populär. En legend berättar om hur Nicholas hjälpte tre fattiga 
systrar. De hade ingen hemgift och bestämde sig för att leva som ungmöer  
Tre nätter i rad kastade Nicholas tre börser fyllda med guldmynt genom deras 
fönster så att de kunde gifta sig.  
En annan populär legend är den om de tre unga männen som under en lång 
hungersnöd blev dödade av en värdshusvärd. Han skar dem i bitar och la dem 
i en stor kar fyllt med ättikslag, för att kunna servera mat till sina gäster. 
Sankt Nicholas, som besökte värdshuset, förstod snart vad som föregick. Han 
gick ner i källaren och hittade karet. Han började genast be och ett mirakel 
skedde: de unga männen reste sig från karet, återfödda. Detta finns avbildat 
på pepparkakor, stämplar och chokladformar. Sankt Nicholas av Myra dog 
den 6 december år 342. Han är de behövandes skyddshelgon, och tack vare 
pilgrimer och korsfarare  kom han att bli älskad av hela folket: sjömän, 
handelsmän, jungfrur, bankirer, och skolbarn, men även tjuvar och ungkarlar, 
kunde alla lita på Sankt Nicholas. Många kyrkor tillägnades honom.   

 

Sankt Nicholas-högtiden i Holland idag.  
Det finns många källor som ger olika versioner av hur högtiden har förändrats 
genom tiderna fram till dess nutida form. En sak är säker, det är en blandning 
av olika tidsåldrars traditioner.  
Sankt Nicholas anländer till Holland från Spanien i slutet av november och 5 
december firas hans födelsedag. Under hans besök sätter barnen en av sina 
skor vid eldstaden med en present till honom och hans gråa häst, och sjunger 
en sankt Nicholas-sång. Om de varit snälla under året får de en liten present i 
sin sko. Sankt Nicholas och hans hjälpredor kommer in genom skorstenen 
med presenterna och 5 december samlas familj och vänner för att fira hans 



födelsedag. Den dagen kommer sankt Nicholas på besök för att dela ut 
presenter från en stor säck. Dagen efter, 6 decemeber, åker han tillbaka med 
sitt skepp till Spanien, där han bor. När sankt Nicholas har åkt börjar alla 
förbereda sig för jul och jultomtens ankomst.  

 
På grund av sammanblandningen av traditioner genom tiderna skapades 
senare även jultomten. Det är egentligen samme man som sankt Nicholas, 
men i Holland och Belgien firas fortfarande sankt Nicholas. Historien förtäljer 
att en grupp holländska kolonister 1611 kom till New Amsterdam (New York) 
med sitt skyddshelgon sankt Nicholas. Senare bar holländska amerikaner 
alltid med sig sankt Nicholas-dockor (som i Holland görs av bruna kryddiga 
kakor och serveras med te eller kaffe) under sina julparader i New York. 
Sankt Nicholas blev även New Yorks skyddshelgon.  

 
Från och med den här tiden skapades den jultomte vi känner idag, genom 
dikter, berättelser, serietecknare och senare, på 1930-talet, med hjälp av en 
Coca Cola kampanj. Coca Cola behövde en figur som var godhjärtad och 
förtroendeingivande så att barn skulle dricka Coca Cola. I Europa blev 
jultomten allt populärare och sankt Nicholas fick stå till sidan, förutom i 
Holland och Belgien där han fortfarande firas. Men varje år börjar julen och 
jultomten dyka upp tidigare och tidigare i affärerna, på tv och i andra 
kommersiella sammanhang. Frågan är om sankt Nicholas-traditionen är stark 
nog att överleva det modernare firandet av jultomten, så att de båda kan 
finnas kvar? 

 
 

Manusförfattaren Tamara Bos om filmens tillkomst: 
Berättelsen om Winkys hemlighet, (orig. Winky en het paard van Sinterklaas, 
titeln på den bok jag skrev samtidigt med filmmanuset), är mig väldigt kär. 
Jag har länge funderat på idén att skriva en berättelse om ett barn som ber 
sankt Nicholas om en häst och sedan misstar sankt Nicholas häst för en gåva 
och tar med den hem.  
Jag tror att alla kan förstå hur sankt Nicholas magiska krafter kan växa till 
enorma proportioner i små barns huvuden. Eftersom föräldrarna ofta kväver 
dessa fantasier i sin linda, gjorde jag Winky till ett barn från en annan 
kulturell bakgrund. Winkys föräldrar är inte bekanta med det typiskt 
holländska firandet av sankt Nicholas, vilket lämnar fritt spelrum för Winkys 
vilda fantasier. Detta viljestarka barns strävan hindras eller styrs inte av 
jobbiga vuxna. Jag valde en kinesisk familj eftersom kineserna ofta bevarar 
sina ursprungliga traditioner. Detta, kombinerat med det faktum att Winkys 
föräldrar driver en liten restaurang, gjorde det mer trovärdigt att de inte 
riktigt deltar i firandet kring sankt Nicholas, som kommer att bli så viktigt för 
deras dotter.  

 
I denna allmänmänskliga berättelse om önskningar och drömmar, som tilldrar 
sig under den typiskt holländska högtiden sankt Nicholas, är krocken mellan 
två invandrargenerationer i sig berikande för historien. Winkys starka önskan 
och Saartjes (den gamla ponnyn) död, gör henne till en självständig och 
viljestark huvudperson som i slutet tar saker och ting i sina egna händer. För 
en kort stund triumferar hon, när hon rider genom den upplysta kuststaden 
på sankt Nicholas hästs rygg – en sagobild. Berättelsen får ett lyckligt slut 



eftersom Winkys kompromisslösa och bestämda inställning naturligtvis 
förtjänar att belönas. Hon är berättelsens hjältinna.   

 
För att kunna sätta mig in i situationen och berätta en verklighetstrogen 
historia gjorde jag mycket research och hade tät kontakt med Irene Chan. 
Hon kom till Nederländerna vid fyra års ålder efter att ha levt sina första år i 
Kina, där hon växt upp med sin mormor. Jag presenterade mitt utkast för 
henne och det lustiga var att hon faktiskt hade upplevt vissa saker  som jag 
hittat på (som att ställa skon på spismanteln och sedan finna den tom nästa 
morgon). Jag lät henne också läsa det slutgilitiga manuset, för att vara säker 
på att jag inte hade skrivit något knäppt. Irene skingrade min rädsla att 
Winky kanske var lite väl bestämd. Hon sa att bilden av den lydiga och 
blygsamma kinesiska flickan, som råder bland oss västerlänningar är en 
kliché. Självklart finns det äventyrliga och uppstudsiga kinesiska flickor, och 
ja, de har massor av konflikter med sina föräldrar. För att undvika bråk, beter 
de sig ibland som den snälla flickan, men samtidigt…  

 
När Winky i slutet av berättelsen, i ren besvikelse och ilska, skriker “dumma 
sankt Nicholas”, är det en väldigt dålig sak att göra, och Winky är medveten 
om det. Men att säga vad hon tycker är kanske närmare den sanna Winky än 
att vara den tysta lilla flicka hon var i början av filmen.  

 
Röstpålägget som las till efteråt fungerar på flera plan: det gör Winky, som i 
början är ganska tyst och inte så uttrycksfull, mer intressant eftersom det ger 
oss tillgång till hennes sätt att tänka. Det hjälper också den yngre publiken 
genom att ge ytterligare information när det behövs. Jag tycker att i 
synnerhet den unga publiken förtjänar vackra och magiska draman som också 
är känslomässiga och roliga. 

 
Tamara Bos (född i Nederländerna 1967) fick 1992 en examen i holländsk 
litteratur och språk från universitetet i Amsterdam (UvA). Sedan 1994 arbetar 
hon på heltid som (manus-) författare. Hon har tre barn, en dotter och två 
söner. I april 1999 fick Tamara Bos författarutmärkelsen LIRA för manuset till 
barndramaserien Class dismissed. Filmmanuset till Winkys hemlighet vann en 
Guldklav för bästa manus vid den holländska filmfestivalen 2005.  

 

Regissör: Mischa Kamp om filmen: 

Folk har  alltid varnat mig för att göra filmer om barn, djur, gamla människor 
eller båtar för att de alla är notoriskt svåra att kontrollera. Goda råd, utan 
tvivel, men ändå lyckades jag göra min första spelfilm om dem alla: 
huvudpersonerna i Winkys hemlighet är en liten flicka, en vit häst, och en 
gammal man som kommer med båt från Spanien. Jag skulle göra samma sak 
igen utan en sekunds tvekan.  Sagan om Winky, en ung kinesisk flicka som 
måste anpassa sig till en helt annorlunda kultur, berättar den universella 
historien om att överleva i en ny och ofta ovälkomnande värld. Genom 
hennes ögon upplever vi de dråpliga missförstånden, sökandet efter kärlek 
och vänskap och det smärtsamma avvisande många  invandrare möter. Men 
ingenting kan hindra den öppna och djupt nyfikna Winky. Vi vill alla förtvivlat 
gärna att hennes önskan ska besannas.  
 
 



 
Mischa Kamp har en examen i manusförfattande och regi från den holländska 
film- och televisionsakademin i Amsterdam i Nederländerna. Från mitten av 
90-talet har hon skrivit eller regisserat flera framgångsrika kortfilmer och 
serier, fiction och dokumentärt, med skådespelare eller animerat, och 
huvudsakligen med barn i huvudrollerna. Winkys hemlighet är hennes första 
spelfilm.  

 

 
Skådespelare 
Winky    Ebbie Tam 
Winkys pappa   Aaron Wan 
Winkys mamma   Hanyi Han 
Cor    Betty Schuurman 
Siem    Jan Decleir 
Samir     Mamoun Elyounoussi 
Sofie    Sallie Harmsen 
Sigrid    Anneke Blok 
Maaike    Nori de Winter 
 

Svenska röster 
Winky    Jessika Liu 
Winkys mamma   Ding Xiu Liu 
Winkys pappa   Jan Mybrand 
Maaike    Aurora Roald 
Cor    Cecilia Nilsson 
Siem    Lars Edström 
Sigrid    Kajsa Reingardt 
Samir    Hamadi Khemiri 
Sofie    Emilia Brown 
Sofies pappa/Piet   Stephan Karlsén 
SanktaKlas i varuhuset/Matexperten Bert Rolfart 
Kassörskan    Marienette Dahlin 
Damen i skoaffären/Maaikes mamma Vanja Blomkvist 
Joris    Styrbjörn Roald 
Skolkamrater   Nils Börner 
    Saga Guldager 
    Sandra Hernsjö 
    Milton Rehnlund 

 
 
 
Produktionsuppgifter 
Regi    Mischa Kamp 
Manus    Tamara Bos efter hennes roman 
    med samma namn 
Producenter   Burny Bos, Michiel de Rooij & 
    Sabine Veenendaal 
Produktion    BosBros. Film-TV Productions  



Medproducent   MMG  
Land/år    Nederländerna 2005 
Originaltitel    Het Paard van Sinterklaas 
Längd& format   96 minuter, 35mm, färg, 1.85, 
Dolby Digital (SRD) 
Foto    Lennert Hillege 
Klippning    Sander Vos 
Ljud    Marco Vermaas 
Musik    Johan Hoogewijs 
 
 
Översättning, bearbetning och dialogregi Lars Edström 
Ljudtekniker/Mixtekniker  Erik Guldager 
Inspelningsstudio   Europa Sound Production 
Svensk version producerad av              Mari-Anne Barrefelt  
                       Barrefelt Produktion AB 
 
Distribution    Folkets Bio 
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