
165 hässelby 
De heter Ayesha, Julio och Frazze. De har sina
rötter i olika länder och de bor i höghusen kring
Hässelby Gård, långt från de larmförsedda villorna
och drömmen om ett integrerat samhälle.

Hässelby Gård byggdes på 50-talet. Då var Tage
Erlander statsminister och man hade storslagna
visioner om de nya förorterna som byggdes runt om i
Stockholm. Här skulle barnfamiljerna flytta in till ett
nytt, bättre liv med större ljusare lägenheter och med
närhet till naturen.

Idag ser verkligheten annorlunda ut. Stockholm har
blivit en alltmer segregerad stad och de svenska
medelklassfamiljerna har för länge sedan lämnat
höghusförorterna. I Hässelby Gård består över hälften
av alla barnfamiljer av bara en förälder. Många är
socialbidragare eller har utländsk härkomst. Det finns
också en stor del av barnen som växer upp i
missbrukarfamiljer.

Regissören Mia Engberg växte själv upp intill
Hässelby Gård och det här är hennes skildring av den
nya generationens förortsbarn.

”165 hässelby” handlar om att hitta strategier för att
överleva. Det är en film om att försöka hitta en plats
där man kan få vara och få uttrycka sig på sina egna
villkor. Om att måla tåg fast man riskerar fängelse.
Om att  hantera svenska myndigheter när man inte kan
svenska och om att bli avstängd från skolan för att
man har ADHD.

Men framförallt är det en hyllning till förorten och till
de människor som lever där.



Frazze Frazze är tretton år och har bott i Hässelby Gård i
nästan hela sitt liv. Hans största intresse är graffiti.
”Först klottrade jag mest CP och KUK och sånt, men
nu har jag börjat måla graffiti på riktigt. Fast mamma
blir sur.”
Frazze har fått diagnosen ADHD och blivit utkastad
från sin skola.

Ayesha Ayesha är tjugotvå. Artist med eget skivbolag.
Uppväxt i Tanzania, Zimbabwe, Botswana, Indien och
Hässelby Gård.
Hon sjunger om sitt liv som ”ghetto princess” och att
man måste kämpa för revolutionen. I filmen arrangerar
hon en musikfestival på torget i Hässelby för att alla
ungdomar tillsammans ska börja förändra sin situation.

Julio Julio kom till Sverige från Chile med sin mamma och
lillebror för fem år sen. Han är 21 år och drömmer om
en hip hop karriär i USA. Under tiden arbetar han som
städare på ett äldreboende.
Nyligen registrerade Nordea ett bankomatuttag på
4.100 kronor från hans konto utan att pengarna kom ut.
Julio tror fortfarande att misstaget kan rättas till och
han är beredd att kämpa för att få tillbaks sina pengar.

”Dino” Det är ”Dino” som inspirerar Frazze till att börja måla
graffiti på riktigt. Han är en av Stockholms mer aktiva
målare. Eftersom det numera kan leda till
fängelsestraff om man målar i offentliga miljöer så är
”Dino” anonym i filmen. Sex gånger har han blivit
gripen och sammanlagt har han betalat över 70.000
kronor i böter. Han jobbar hårt för att kunna betala av
sina skulder och har inga planer på att sluta.
”Det är som ett beroende”.



Regi
Mia Engberg Mia Engberg är har  arbetat med dokumentär-och

kortfilm under dom senaste tio åren. Utbildad på
Dramatiska Institutet där hennes examensfilm ”The
Star We Are” väckte stor uppmärksamhet, blev
Guldbaggenominerad och vann Bästa Dokumentär vid
München Filmfestival. Har även varit redaktör för
dokumentärfilmsmagasinet Ikon som Story AB
producerade för SVT.
Spelar bas i feministiska ska-bandet ”Vagina Grande”.

 FILM 1996 – Parkside Girls
1997 – The Star We Are
1997 – Kött är mord
1999 – Manhood
2001 – Selma & Sofie
2002 – Bitch & Butch

Producent
Jenny Örnborn Utbildad vid New York Film Academy efter

filmvetenskapliga studier vid Stockholms Universitet.
Redaktionsmedarbetare på dokumentärfilmsmagasinet
Ikon/SVT år 2002. Arbetar idag som producent på
Story AB. Tidigare produktioner; Entreprenörerna
av Tove Falk Olsson, Mechkar av Albin Biblom och
Back av Göran Olsson, Stefania Malmsten och Maria
Ben Saad.



Story AB
Produktionsbolag Story AB är ett film- och TV-produktionsbolag som

startade 1998. Delägarna är alla verksamma och väl
etablerade dokumentärfilmare och producenter.
Bolaget producerar både singel dokumentärer och
serier, många av dem internationella coproduktioner.
Mellan 1999-2002 producerade Story AB
dokumentärfilmsmagasinet Ikon för SVT. Sammanlagt
visades 122 filmer i 34 program.
Unga oetablerade filmare blandades med erfarna
regissörer. Arbetet med att föra idén med Ikon vidare
till andra länder som Sydafrika, Norge, Danmark och
Finland har fortsatt. Något som också har lyckats;
2003 producerades och visades Ikon i Sydafrikas
SABC för första gången.

FILM Fuck you, fuck you very much
I urval /Göran Olsson

Manhood /Mia Engberg
Gömd/David Aronowitsch, Hanna
Heilborn, Mats Johansson
Stockholm –75/David Aronowitsch
Klockrike/Göran Olsson, Lotta Eriksson
Bitch & Butch/Mia Engberg
Pablos födelsedag/Babak Najafi
Entreprenörerna/Tove Falk Olsson
Back/Göran Olsson, Stefania Malmsten,
Maria Ben Saad
Mechkar/Albin Biblom



Produktionsuppgifter
Producerad av Story AB i samproduktion med
Medieoperatørene AS för SVT Dokumentärfilm. Med
stöd av Svenska Filminstitutet/Hjalmar Palmgren,
Nordisk Film- & TV Fond/Eva Færevaag , Norsk
Filmfond/Peter Bøe. Samt i samarbete med YLE co-
productions/Sari Volanen, NRK/Tore Tomter

Regi  Mia Engberg
Producent Jenny Örnborn/Story AB
Foto Ewa Cederstam

Malin Korkeasalo
Göran Olsson
David Aronowitsch

Klipp Eva Hillström
Daniel Jonsäter
Mia Engberg

Grafik Marc Andersson
Stefania Malmsten
Jacob Huurinainen

Animation Kalle Sandzén
Soundtrack Ayesha Quraishi

Ken Ring
Rune Rotter

Dramaturgi Hanne Myren
Jon Haukeland

Ljudläggning Anders Nyström
Ljudmix Ljudligan
Postproduktion FilmTeknik AB
Distribution Folkets Bio

Medverkande
Francesco Gabrielli
Ayesha Quraishi
Julio Oleo
Dino
Camilla Gabrielli



Teknisk information Längd 77 min

Format 35mm (färg) 1:1,66
Ljud Stereo


