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SYNOPSIS: 
Udyret er en film om den unge underklasse i en lille, 

svensk by. Vi følger 4 unge mennesker - to unge 

mænd, som gør præcis hvad de forventes at gøre - 

havner i kriminalitet. Og to udstødte piger, som også 

gør hvad der forventes af dem – blive offer for mænds 

vold. 
 

Kim er vokset op med sin kriminelle far, men som 

prøver at komme fri af ham. Jesper er forældreløs, 

i stor gæld og bor i en husvogn hvorfra han sælger  

sex over skype til mænd i Tyskland. Susanne prøver  

at slippe væk igennem en dansekarriere, der aldrig bliver til noget. Ylva som er strengt opdraget af 

sine religiøse forældre, drømmer om den store frihed i form af alkohol og sex. 

 

En visuel stæk og rå hudløs film, om en glemt generation i en glemt by! 

 

Udgangspunktet for filmen: 

De to instruktører Martin Jern og Emil Larsson gik i gang med at lave Udyret, efter de havde læst 

om et uhyggeligt dobbeltmord i 2004, hvor to unge kvinder blev myrdet af to unge mænd. De var 

rystede over drabene og ville gerne gøre opmærksom på hændelsen - men vidste ikke hvordan. 

De brugte lang tid på at finde ud af, hvordan de ville gribe deres nye mission an og endte med et 

ønske om at forstå det, der havde fået de to mænd til at begå drab. De ville forstå ondskaben og 

give nogle svar.  

De skabte fire karakter og begyndte castingen til karaktererne, imens de skrev manuskriptet – de 

ville have skuespillere, som virkelig kunne forstå samt leve sig ind i den rolle de skulle spille. Først 

da skuespillerne var fundet, begyndte manuskriptet at tage form og udvikle sig.  

 

Instruktørerne: 

Martin Jern og Emil Larsson driver sammen produktionsselskabet Dansk Skalle 

Filmproduktioner: 2010 - Odjuret 

2009 - Knäcka 

2009 - Mañana 

2006 - Du & jag 

2004 - Fjorton suger 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_2010
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Odjuret&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_2009
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kn%C3%A4cka&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_2009
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma%C3%B1ana&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_2006
http://sv.wikipedia.org/wiki/Du_%26_jag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_2004
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fjorton_suger
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