Kenny Begins

Kenny Starfighter är tillbaka. I “Kenny Begins”, en prequel till den kultförklarade teveserien får vi veta hur
"mannen, myten, legenden" uppstod. Eller får vi det?
Många är kallade, få har gåvan. Kenny uppfyller inte ett
enda krav för att bli superhjälte. Något som inte hindrar
att han blir inblandad i ett intergalaktiskt äventyr med
förgreningar till planeten Tellus. Späckad med specialeffekter, ironiska populärkulturella och filmhistoriska
blinkningar samt en gnutta funderingar kring större frågor som identitet och hjältemod.

Rekommenderad från åk 5
EN FILMHANDLEDNING AV
LOUISE LAGERSTRÖM

Handling
Kenny Starfighter dagdrömmer om att det är honom planeten Mylta har att tacka för att tio år av galaktiska stridigheter äntligen är över, och att kejsar Zing och hans
domedagsmaskin är störtade. Sanningen är emellertid att
han som galaxhjälteakademins i särklass trögaste elev
nött skolbänk i åtskilliga år utan att klara examen. Kapten
Sudoku tvivlar att det någonsin kommer att hända och en
framtid som frisör, i mammans och broderns fotspår, ter

sig som ett allt mer oundvikligt framtidskneg. Taffligheten firar nya triumfer när Kenny i jakten på en fortkörare,
och nödvändiga högskolepoäng, av misstag försvinner in i
ett 'svart hål'.
Helt otippat kraschlandar han ur detta in i tonårige
Pontus ruckliga vindskupa på Blåklockevägen, i Forserum, på planeten Jorden. Pontus, skolans mobboffer är en
tafatt kille som fantiserar om att våga närma sig skolans
vackraste och smartaste tjej, Miranda. När han strax efter
Kennys landning snubblar över en mystisk grön kristall
och begåvas med superkrafter (och ett mer tilltalande
yttre) öppnar sig dock nya möjligheter.
Men den hänsynslöse Rutger Oversmart, galaxens mäktigaste man, med kontroll över all glassproduktion och
över samtliga rymdmedier, är också på jakt efter den
mäktiga stenen och dess kraft. Fjättrad i sin krympliga
kropp och sin rullstol är kristallen för honom ett hägrande
löfte om ungdom, styrka och vitalitet. Sålunda korsas
Kennys gästspel på jorden med Oversmarts jakt på kraften
som nu tagit sin boning i Pontus.
Snart har Oversmart skickat ut sina hejdukar, de tre
prisjägarna Earth, Wind & Fire, för att fånga pojken med
de magiska krafterna. Kenny ställer sig till förfogande i
hopp om att erövra hjältestatus men kommer i allt väsentligt mest att befinna sig i vägen. Pontus framstöt mot
Miranda misslyckas också då han råkar förstöra hennes
fina planetariemodell. Men hon bevekas när hon inser
vilka superhjältekvaliteter Pontus besitter. Medan paret
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dåligt självförtroende och klen kroppsbyggnad. Vi känner
igen karaktären från Spindelmannen, Blixten eller Stålmannen. I kontakt med främmande materia eller efter
urspårade experiment får den vanlige dödlige plötsligt
oövervinnerliga krafter som de först efter ett tag lär sig
hantera och de kan oftast inte avslöja vem de egentligen
är. Å andra sida brukar de ha större framgång hos tjejer i
samband med förvandlingen.
Pontus förvandling från skolans allmänt accepterade
hackkyckling till en modig hjälte är förstås överdriven
men säger något om en ganska plågsam tid för många
unga. En tid av identitetssökande och karaktärsbyggande.
Med ett mer fördelaktigt yttre får han också framgång hos
tjejen han knappt vågat tilltala tidigare. Även filmens
skurk Oversmart när drömmar om odödlighet och hans
längtan att slippa sitt kroppsliga fängelse överskuggar till
och med hans hunger efter rikedom.

med Kenny i släptåg försöker skaka av sig de eld- och
fläktutrustade legosoldaterna, smider Oversmart nya planer på hur han skall locka till sig Pontus.
Tillsammans med sina 'inkompetenta' assistenter förskansar sig den baksluge Oversmart på det toppteknologiska företaget Magma Sweden. Med deras 'exhalerarteknik' tänker han suga krafterna ur Pontus och återbörda
dem till kristallen.
Kenny får dock sin chans att agera hjälte, om än något
motvilligt. Pontus sitter fastspänd och hela fabriken hotar
att explodera. I den förvirring som uppstår när plötsligt
Kapten Kaos, en superhälte med kraft att skapa "irriterande situationer" genom att klona än det ena än det
andra (i detta fall både Kenny och kristallen). Kenny får
plötsligt tillfällig kristallkraft medan fabriken exploderar.
Pontus, Miranda och Kenny räddas dock av den plötsligt
uppdykande Kapten Sudokus rymskepp.
Efter att de unga tu i fallskärm återbördats till jorden,
och Kennys IQ åter slår i botten efter den onormala höjningen på grund av kristallkraften, deklarerar Kapten Sudoku att hans totalt värdelösa elev, mot alla odds, utsetts
till kapten. En riktig Galaxsuperhjälte! Kenny försitter inte
många sekunder innan han slänger sig ut i universum för
att reta upp sina medrymdvarelser.

• “Kenny Begins” är en lättsam historia och ett actionäventyr. Inte desto mindre snuddar den vid frågan om en
av människans eviga drivkrafter. Jakten på styrka, skönhet och makt. Pontus blir besviken när han upptäcker att
Miranda ser honom först sedan glasögon och tandställning försvunnit och han visar sig vara osårbar. Tjejer vill
bara ha killar som är rika eller har skivkontrakt, förklarar
kvinnoexperten Kenny för Pontus. Ett snyggt yttre verkar
också spela in tydligen. Har han rätt i det? Handen på
hjärtat, är utseendet eller status avgörande för om vi intresserar oss för varandra? Hur mycket av Pontus framgång handlar om hans verkliga förvandling och hur
mycket handlar om hans nya självförtroende efter transformationen?
• Med Oversmart i tankarna, som förvisso sägs vara universums intelligentaste varelse, hur långt är vi beredda att
gå för att uppnå evig ungdom och perfekta utseenden?
Även om man inte drömmer om att kunna bära jordklotet
på sina axlar eller lyfta en buss kanske vi alla någon gång
drömt om att ha oanade krafter? Vilka talanger skulle du
vilja ha om du fick önska - och hur skulle de påverka dig?
• “Kenny Begins” handlar också om att hålla fast vid sina
drömmar hur orealistiska de än kan tänkas vara. Hur står
man emot omgivningens förväntningar och framhärdar i
sina egna drömmar?
• Hjältar har alltid funnits och människans dyrkan av
gudar kanske har sin motsvarighet i dagens filmiska
superhjältar. Vad fyller gudar och hjältar för funktion hos
människan?

Hjältedrömmar

Drömmen & mardrömmen om universum

Att Kenny Starfighter ska bli superhjälte ter sig som en
ouppnåelig dröm med tanke på hans bristande talanger
och hans inte särskilt ambitiösa studier vid galaxhjälteakademin. Men drömmar kan vara starka och mot alla
odds och många utmaningar blir han till slut utnämnd till
kapten och hjälte. Superhjälten är en annan arketyp och
stereotyp som införlivas i denna lilla rymdsaga. Främst
handlar det kanske om 'jordgubben' Pontus förvandling
från nörd till självsäker läckerbit.
Precis som många av sina superhjälteföregångare är
han en vanlig kille, inte sällan med lyten som glasögon,

Människans fascination för rymden, universum och främmande civilisationer har speglat sig i filmhistorien. Med
för sin tid hisnande specialeffekter var den franske filmaren och illusionisten George Méliès banbrytande med science-fictionfilmen “Resan till månen” från 1902. Där en
liten brokig expedition far iväg i en bräcklig farkost och
tillfångatas av illvilliga månmänniskor. Sedan dess har vi
mött många visioner av människans möte med mysterierna i vår galax, rymden i form av utomjordisk intelligens
eller rent fiktivt uppbyggda universum.
Filmiska milstolpar som “2001- ett rymdäventyr” av
Stanley Kubrick och George Lucas rymdepos “Stjärnornas
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krig” har till stor del format våra föreställningar om hur
ett intergalaktiskt äventyr skall gestaltas. Sciencefictiongenren har kommit att bli ett samlingsnamn för den här
typen av film även om den precis som sin litterära motsvarighet innehåller en rad undergenrer och förgreningar.
Sciencefictionlitteraturen har ofta skildrat teknologiska
och vetenskapliga framsteg i framtida civilisationer. I saac
Asimovs stiftelsetrilogi eller Ray Bradburys beskrivningar
av framtida liv på Mars är episka och filosofisk/metafysiska beskrivningar av hur människans påverkas under
inflytande av en intergalaktisk tillvaro.
Inom filmen kan man bland annat se två stora spår - de
action- och äventyrsbetonade rymdäventyren med rötter i
efterkrigstidens teknikoptimism och de senare utflykterna
in i mänsklighetens dystopiska framtid. I rymden, på jorden eller bäggedera. Ibland med rymden som en desperat
tillflyktsort från en ekologiskt havererad jord. “Blade Runner”, “Alien” och “Solaris” är kända exempel.
När det gäller estetiken så har den högteknologiskt futuristiskt polerada ytan i filmer som “2001 ett rymdäventyr”, “Star Trek” och “Stjärnornas krig” en motpol i en
smutsigare och skräpigare framtidsvision i filmer som
“Alien”, “Matrix” och “Blade Runner”, en slags blandning
av high tech low-techkänsla. En dystopisk beskrivning av
framtiden som ibland har betecknats som cyberpunk. En
estetik som också varit helt grundläggande i många teveoch dataspel.
Denna framtid ger ofta ett intryck att man återvinner
material och snickrar ihop farkoster och vapen av vad
som finns till buds. Istället för en robotstyrd tillvaro i
glänsande designade miljöer är material i det närmaste
medeltida och liknar mest vadmal och lump.
Och även de nya filmerna i “Stjärnornas Krig”-serien
har mer och mer blivit en korsbefruktning av ultramodernt och uråldrigt. Något som förstärks av rymden som
en plats där mänskligheten tvingats börja om från början.
En arena för kampen mellan ont och gott och en kamp för
överlevnad.
Sciencefictiongenren har kanske haft sina mest långlivade framgångar på teve. Serier som “Månbas Alpha”,

“Star Trek” och långköraren “Stargate SG1” har också etablerat en slags lågbudgetvariant, med enkla kulisser och
sparsamma effekter. Istället är det dramats mänskliga
aspekter och de sociala relationerna mellan karaktärer
som är det avgörande. Att kulisserna verkar gjorda av
papier maché hindrar inte att flera av dessa serier fått
osedvanligt hängivna och engagerade fans. Rymden liksom fantasin är till synes gränslös.
• Den gäckande rymden, parallella universum och främmande liv har alltid lockat filmskapare. Och tack vare att
vi egentligen vet så lite har fantasin fått flöda fritt kring
skildrandet. Det finns inte så många rätt eller fel. Inte
desto mindre har det uppstått estetiska ramar att förhålla
sig till som publiken känner igen. Fundera över varför
rymden är ett så tacksamt filmmaterial. Vad är det som
lockar oss med rymden och världar utanför vår egen?
Vilka friheter kan science fictiongenren ta sig och vilka är
dess begränsningar? Finns det någon typisk sciencefictionromantik? Hur tycker ni att bra sciencefiction ska se
ut? Seriös, 'realistisk', komisk? Vilka är era favoriter? Vad
vill filmerna berätta om och vad fyller de för behov hos
publiken?

Kenny Begins - ett rymdäventyr
“Kenny Begins” flirtar vilt och lånar hejdlöst från alla
tänkbara av skrymslen av science fictionfloran. Den har
varken ambitioner att leva upp till det intellektuella tankegodeset i “2001” eller försöka tävla med specialeffekterna i “Stjärnornas krig” även om den självklart hämtat
inspiration från dessa givna källor. Detta svenska galaktiska rymdäventyr håller sig på en beskedlig nivå, med
humorn och en 'hairmobil' som främsta vapen.
Visserligen är detta en efter svenska mått påkostad produktion med en del trick- och specialeffekter men den har
egentligen mer gemensamt med 'hemmasnickrad' teveestetik än mastodontfilmformatet. Något som också är filmens styrka. Töntighet och tafflighet är ledorden och de
komiska poängerna ligger mycket i vad man kan åstadkomma med lite dammsugarslang och några gamla sop-
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på en redan etablerad figur har man fått rejäl draghjälp av
media och filmen har en hemsida där det kan spelas och
laddas ner mobilsignaler á la Kenny. Man förbinder sig
dock att införlivas i filmbolagets mailadresslista för att
registrera sig.

containrar. Det finns också en drift med vår vurm för och
kanske övertro på (data-) teknik. Den opraktiskt lagde
Kenny och hans ständigt urladdade, ouppkopplade Memorymatic blir påtagliga exempel. Tekniken i “Kenny Begins”
är helt opålitlig och haverierna avlöser varandra.
• “Kenny Begins” arbetar konkret med rymden så som den
ser ut i barnprogram som “Kapten Zoom” eller “Tillbaka
till Vintergatan” och har liksom dessa en mer jordnära
approach. Kenny hamnar således efter att ha sugits in i ett
svart hål (vedertaget sopnedkast för Mylta-bor) på planeten Tellus. Vad som sedan uppstår i kulturkrockarna mellan en galaxhjältewannabee och en vanlig högstadiekille
är tacksamt humorstoff. Hur ser ni själva på detta avsiktligt icke-realistiska sätt att göra filmen?
• Ed Wood var fyrtiotalets lågbudgetmästare när det gällde skräck och även science fiction. Hans hemmasnickrade
filmer “Plan 9 from Outer Space”, med papperstallrikar
som UFO:n, och synliga snören är numera kult och är
säkerligen en inspirationskälla. “Kenny Begins” för tankarna till filmens barndom, lånar och skojar med sciencefiction i allmänhet och några särskilda i synnerhet. “Stjärnornas krig”, “Starship Troopers”, “Blade Runner”, “Robocop”, “Blixt Gordon” m fl. Vilka fenomen och filmer känner ni igen?

En film för hela familjen
Figuren Kenny Starfighter skapades ursprungligen för teverutan 1997 av de två stjärnornaskrigfantasterna Carl
Åstrand och Mats Lindberg. Och allt sedan dess har tankarna på en biograffilm funnits. Men det var först nu som
de ekonomiska och tekniska förutsättningarna infann sig.
Och med svenska mått är “Kenny Begins” en högbudgetproduktion. Nu behöver man inte vara inbiten Kennyfan
eller ens har sett teveserien för att hänga med. Filmen
vänder sig med all tydlig önskvärdhet till hela familjen.
Barn som älskar att leka rymdhjältar med allt vad husgerådsparken kan uppbringa, ungdomar som gillar själva
recycletanken och tycker 80-talsretro känns fräscht, liksom föräldrar som tilltalas av den ironiska tonen/generationen och flera populärkulturella och filmiska referenser.
Filmmakarna har ansenliga mängder reklamfilmserfarenhet vilket märks i det habila hantverket, de 'snygga'
kompositionerna och en förkärlek för logotyper. Men logotyperna är inte bara intergalatiska glassmärken. Det förekommer också produktplacering av mer eller mindre subtil karaktär. Clowngubben associeras förmodligen av de
flesta barn till antingen glass eller en viss matkedja. Själva
filmlanseringen har också varit mer massiv än brukligt när
det gäller svenska filmer. Förutom att man spunnit vidare

• Direktriktad rörlig reklam mot barn är inte tillåtet i Sverige så det krävs allt mer raffinerade metoder att sälja in
sina produkter. Så kallad produktplacering förekommer i
alla medier och filmen är inget undantag. Men istället för
att skrika ut 'kom och köp konserverad gröt' används inlindad och förtäckt reklam. Man visar kanske saker som
påminner om vissa varor eller lindar in varumärken i dialog och bild på ett försiktigt sätt. Hur uppfattar ni denna
typ av marknadsföring? Bryr ni er om den? Ignorerar ni
den? Vad ser ni för exempel i “Kenny Begins”?
• “Kenny Begins” har marknadsförts som en film för 'hela
familjen'. Alla åldrar ska finna sin nivå av filmen att ta till
sig. Tycker ni att “Kenny Begins” lyckas i sitt uppsåt?
"Kenny Begins är ingen barnfilm utan en barnfilm för
vuxna pojkar", skrev recensenten Malena Jansson i SvD.
Vad tycker ni om det här allt mer populära konceptet (dvs
vuxna referenser i amerikansk anda med filmer som “Toy
Story”, “Shrek”, “Hitta Nemo” som kända exempel) att ha
en mer eller mindre 'gränslös' målgrupp? Finns det vinnare och förlorare på det? Kan ivern att tala till alla urvattna upplevelsen för 'kärnpubliken'?
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