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Skymningen i den svenska sommarnatten har börjat sänka sig över björkskogen. 
Solens sista gyllene strålar speglas i sjön. På den lilla bryggan står de brinnande stearinljusen 
längs kanterna - som en ram av små flackande lågor. Det är Sören, den stilige biologiläraren, 
som har skapat denna trolska illumination för Lena. Lena, ung och vacker, jobbar på en 
reklambyrå i storstaden Stockholm (dåligt) och ska flytta till New York (värre). Men när nu 
hennes mörka silhuett sjunker i Sörens armar bland ljusen vid vattnet förstår vi att Lenas 
hjärta kommer att segra: hon stannar hos Sören på landet (bra) i Söderholm och de tu blir 
lyckliga i all evighet… 
 
Detta är en typisk scen ur Inga Lindströms film Ein Wochenende in Söderholm som sändes i 
tysk tv i oktober 2007. Inga Lindströms 90 minuter långa filmer visas alltid på bästa 
sändningstid, söndagar kl. 20.15  i ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) och ses i snitt av 8 
miljoner tittare, mest kvinnor i mogen ålder. Lindströms filmer, 20 stycken sedan 2004, har 
alltså blivit en enorm publiksuccé i Tyskland.  
Filmerna är fristående, alltid med nya personer och nya platser. De utspelar sig i Sverige, men 
inte i vilket Sverige som helst. Hos Inga Lindström finns inga norrländska barrskogar och 
mygg, inga kala bohuslänska klippor och överfulla campingplatser, nej, det ska vara fräscht 
och grönt och lummigt. I detta Sverige ser man inga hyreshus och inga invandrare. Himlen är 
blå, det är alltid sommar och det regnar inte en droppe. 
Filmerna, producerade av Bavaria Film, är inspelade i Stockholms skärgård, Södermanlands 
landsbygd och idylliska småstäder som Trosa, Mariefred och Strängnäs. 
Personerna (tyska skådespelare) bor företrädesvis på herrgårdar eller tjusiga sommarställen 
vid klara sjöar. Båtar och hästar får gärna vara med.  
Nästan alla svenska ortsnamn är emellertid uppdiktade. 
 
Några titlar kan ge en uppfattning vad filmerna handlar om: 
Sehnsucht nach Marielund, Wind über den Schären, Die Farm am Mälarsee, Inselsommer, 
Mittsommerliebe, Der Weg zu dir, Im Sommerhaus, Das Geheimnis von Svenaholm, Emma 
Svensson und die Liebe, Sommertage am Liljasee, Die Pferde von Katarinaberg osv. 
Det är en ständig upprepning av romantiska kärlekskonflikter bland vackra människor 
i vackra sommarlandskap. Våld och sex existerar inte. Utgången är alltid given: de får 
varandra.  
Med de framgångsrika ingredienserna Herz-Schmerz och idyllisk natur har man blandat till 
handlingen för alla filmer. Som ett varumärke talar namnet Inga Lindström om för tittarna vad 
de har att vänta sig, och det uppskattas av miljoner. 
 
Vem är det som ligger bakom det? Och hur kan man förklara succén? 
Namnet Inga Lindström låter ju inte särskilt tyskt, och det är det inte heller. Det är nämligen 
ett pseudonym för Christiane Sadlo, en författare i femtioårsåldern som bor i Berlin. 
Sadlo har skrivit dussintals manus för tv-filmer och serier med liknande ämnen bl. a. efter 
romaner av de bästsäljande författarna Rosamunde Pilcher och Utta Danella, men har själv 
varit ganska anonym. 
När hon tog sitt nya författarnamn passande till Sverige-filmerna blev hon – tillsammans med 
de första framgångarna - känd för nästan en hel generation tyska tv-tittare. 



Sadlo uppger att hon redan som barn blev förtjust i Astrid Lindgrens böcker, och när hon 
sedan som vuxen besökte Stockholms skärgård blev hon riktigt Sverigefrälst och inspirerades 
till sina filmmanus. 
I en intervju med tidskriften teleschau säger hon: „Schweden ist ein Sehnsuchtsland für uns 
Deutsche. Es ist die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach dem Leben in einer einmaligen 
Natur. Die Schärenwelt gehört für mich zu den schönsten Gegenden überhaupt. Die 
Landschaft ist von einer unerhörten Harmonie, sie beruhigt einen.“ 
Hon nämner också några positiva egenskaper som svenskarna har, men som tyskarna saknar: 
„Die Schweden sind familienbezogener als wir, überall kann man diesen Zusammenhalt 
spüren. … Ich finde diese Mischung (bei den Schweden) so toll: ein gesunder Nationalstolz 
einerseits und eine unglaubliche Weltoffenheit andererseits.“ 
Sverigebeundraren Sadlo är en produktiv och rutinerad manusförfattare, men är medveten om 
att hon skapar en romantiserad idealbild av Sverige.  
Kritiken i Tyskland har inte varit nådig. Banal, verklighetsfrämmande, sockersöt, kitschig, 
förutsägbar, platt – så har man kännetecknat Inga Lindström-filmerna. 
I tyska tv-tidningar brukar man dela ut 0 – 3 stjärnor eller poäng för en film i kategorierna 
Humor, Anspruch, Action, Spannung, Erotik.  För det mesta blir det noll i samtliga fem 
kategorier för Inga Lindström. 
Detta struntar hennes många och trogna tittare naturligtvis i. För dem är Inga Lindströms 
filmer en flykt till en solig värld där naturen är vacker och ren, där allt är överskådligt och 
enkelt, där kärleken triumferar över vardagens bekymmer. 
Att verkligheten även i Sverige kanske inte är riktigt så underbar vet de väl innerst inne också. 
 
Är det då bra att så många tyskar får denna romantiserade bild av Sverige? 
Turistorganisationerna har i alla fall inte varit sena att haka på filmernas popularitet. 
Man kan till och med tala om en särskild Inga Lindström-turism. 
Så erbjuder Stena Line en rundresa med båt och buss genom Sverige, Auf den Spuren von 
Inga Lindström. 
Även Sörmlands turism har gett ut en tyskspråkig karta, Auf den Spuren von Inga Lindström, 
där man anger de sörmländska inspelningsplatserna för filmerna som bilisterna kan uppsöka. 
Ekonomiskt har filmserien i alla fall gagnat Sverige.  
Vi kan konstatera en paradox: ju fler tyska turister som kommer till Sverige desto färre 
svenskar lär sig tyska. 
 
Och ska man klaga över en förfalskad bild av landet när den är så positiv? 
Filmerna visar väl snarare vilka behov många tyskar (eller snarare tyskor) har än hur det ser ut 
i Sverige.  
Inga Lindström profiterar på en eskapistisk längtan, bort från en tillvaro där det på många håll 
är stressigt och trångt mellan människor, städer, bilar och motorvägar. 
När miljoner tyskar sätter sig i tv-soffan en söndagskväll för att njuta under 90 minuter av 
en vuxensaga i sagolandet Sverige vill de glömma att det finns en måndagsmorgon med 
en annan verklighet.  
 
Under hösten 2007 har Christiane Sadlo/Inga Lindström även gett ut en riktig roman. 
Den heter Das Haus auf den Schären. Man kan väl undra hur detta rent semantiskt är möjligt: 
ett hus auf den Schären. Men jag tror att vi alla kan gissa vad den handlar om. 
 


