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Der lå mange års hårdt arbejde og en god 
portion skuffelse undervejs, før Copenhagen 
Film Fund var en realitet. Siden starten i 2013 
har det fortsat ikke skortet på hårdt arbejde – 
mens skuffelserne heldigvis er forbi.
Hovedstadsregionens unikke kombination 
af kreativ talent, effektive filmarbejdere, 
internationalt orienterede selskaber, hoteller 
og restauranter i verdensklasse  og alle mo-
derne faciliteter, sammen med  den visionær 
beslutning  fra Region Hovedstaden, Køben-
havns Kommune, en række andre kommuner i 
regionen og ikke mindst private aktører om at 
stille kapital til rådighed for investeringer har 
betydet, at potentialet nu er i fuld gang med at 
blive indfriet.
Derfor kan vi med endnu nogle års hårdt 
arbejde sikre, at Regionen etablerer sig som 
et af de allermest attraktive steder i Europa, 
når det gælder produktion af moderne digitale 
fortællinger. 
For de forudgående 3 år har også vist os, at 
betegnelsen film- og tv- produktion er for 
fattig en betegnelse for alle de spændende nye 
mediefortællinger, der efterspørges – og som 
branchen her i regionen kan levere, når der er 
risikovillig kapital til rådighed.

Jørgen Ramskov

FORORD

JØRGEN RAMSKOV
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Tidligere var det oftest svenske og tyske byer, 
der blev valgt som location for større danske 
og internationale produktioner grundet fravær 
af en egentlig filmfond i København og omegn 
med mulighed for at yde økonomisk tilskud.

Derfor og for at skabe vækst og arbejdsplad-
ser blev Copenhagen Film Fund stiftet i 2013 
med en samlet fondskapital på kr. 35 mio. på 
initiativ fra Producentforeningen. Fonden var 
et samarbejde mellem dengang otte køben-
havnske kommuner, Region Hovedstaden og 
diverse aktører fra filmbranchen.

Fondens formål er ”at styrke hovedstads-
områdets position som attraktiv location for 
film- og tv produktion for herigennem at skabe 
vækst i filmbranchen og tilknyttede erhverv. 
Det sker ved, at Fonden gennem investeringer 
tiltrækker og fastholder produktion af interna-
tionale film- og tv-dramaserier i hovedstads-
området,” som det fremgå af vedtægterne. 

Copenhagen Film Fund har i løbet af sin første 
periode 2013-15 formået at placere sig som 
en af de væsentligste regionalfonde i Norden 
og har således med en samlet investeringska-
pital på i alt kr. 31 mio. efter drift investeret 
i 14 produktioner, som alle enten er blevet 
tiltrukket regionen for produktion eller fast-
holdt i regionen efter planer om at henlægge 

produktionen til udlandet for finansiering. 
Projektporteføljen strækker sig fra en mindre 
investering i den engelske klassiker Midsom-
mer Murders/Barnaby over CGI-arbejde i den 
norske katastrofefilm Bølgen til de storslåede 
københavnerscener i storfilmen The Danish 
Girl. Herudover ligger animationsfilm og 
tv-serierne, hvoriblandt Fonden har investeret 
i Wallander med Kenneth Branagh, The Team 
med Lars Mikkelsen og endelig tredje sæson 
af Broen. 

Udover at være bidrag til en underholdende, 
interessant og meget varieret  produktionspor-
tefølje, har alle produktionerne skabt vækst og 
beskæftigelse til hovedstadsregionen og det i 
et meget overbevisende omfang. Analysesel-
skabet Copenhagen Economics har løbende 
valideret Fondens effektskabelsesresultater 
og for hele perioden 2013-15 har Fonden 
understøttet en værditilvækst på kr. 99 - 173 
mio. målt i BNI-bidrag direkte og indirekte i in-
dustrien samt ved de inducerende effekter (når 
løn bliver omsat til forbrug). Eller sagt mere 
enkelt: For hver krone fonden har investeret er 
der blevet skabt værditilvækst for 3 – 6 kr. i 
hovedstadsområdet. I tillæg hertil har Fonden 
i gennemsnit skabt 82-112 danske arbejds-
pladser årligt. 

BERETNING 2013-2015

THOMAS GAMMELTOFT



Figuren ovenfor viser de akkumulerede 
effekter over perioden 2013-2015. Nedenfor 
ses vises fordelingen af de samlede udgifter 
i hovedstadsregionen fra produktionerne i 
2013-2015.

Hertil kommer hele brandingen og profile-
ringen gennem de produktioner, som Fonden 
har investeret i. Her skal nævnes The Danish 
Girl, som blev en stor international succes og 
indbragte skuespilleren Alicia Vikander en 
Oscar for bedste supporting actress. Men også 
serierne Wallander, Broen III og The Team har 
med sine optagelser på gader og stræder i og 
omkring København været med til at fastholde 
et stort internationalt publikums opmærk-

somhed på Danmark og hovedstadsregionen i 
særdeleshed. 

Således har Copenhagen Film Fund bevist sin 
berettigelse ikke kun i vækstskabelseseffekter, 
men så sandelig også profileringsmæssigt. 
Vi har bevist, at København og omegn har 
ressourcerne og et uudnyttet potentiale til at 
skabe langt større vækstresultater til gavn 
for Greater Copenhagen og hele Danmark. 
Derfor arbejder vi på en national erhvervs- og 
vækststrategi for den digitale visuelle industri 
i tillæg til Copenhagen Film Fund og vores 
investeringskapital. En kombination af en 
national ordning og en regional fond, vil kunne 
placere Greater Copenhagen som den tredje 
mest søgte medieregion i Europa næst efter 
Berlin og London. Det er det, vi arbejder på og 
det skal lykkes! Vi har så meget at tilbyde. 

Thomas Gammeltoft
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COPENHAGEN FILM FUNDS 
INVESTERINGER OG EFFEKTER 

2013-2015

Hvis andet ikke er angivet i følgende pro-
duktionsoversigt, er det noterede forbrug 
taget fra det aktuelle dokumenterede 
regnskab for forbrug i hovedstadsregionen.
Effekterne opgøres i BNI-bidrag (værditil-
vækst) og beskæftigelse i antal årsværk 
og er udregnet som den additionelle værdi, 
hvilket vil sige, at reelt forbrug kun er med-
taget med 75%, hvilket må forventes at 
være den reelle tilvækst grundet Fondens 
investering.

Det laveste tal i BNI-bidraget angiver de 
direkte og indirekte effekter, som produkti-
onerne skaber i kernevirskomheder og hos 
leverandører ved lønninger, overskud og 
køb af varer og tjenesteydelser.
Det højeste tal i BNI-bidraget angiver de 
samlet effekter inkl. de inducerende effek-
ter, som er værdiskabelse og jobs skabt via 
lønninger, som udbetales på produktionen 
og hos underleverandører og forbruges i 
Danmark.
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HEARTLESS I & II 
Indstillet den 03.09.2013

Selskab
Co-producer
Instruktør
Manuskriptforfatter

Fridthjof Film A/S
SBS - Kanal 5
Nathasha Arthy
Nikolaj Scherfig

Format
Genre
Sprog

Digital 5 x 42:30
Fantasy horror, ungdom
Dansk

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

32.797.961 / € 4.407.676
25.239.238
2.600.000

Årsværk / BNI-bidrag 34 - 47 / 14 - 24 mio. DKK

BARNABY / MIDSUMMER MURDERS 
Indstillet den 17.09.2013

Selskab
Co-producer
Instruktør
Munuskriptforfatter

Bently Productions
The Production Company
Alex Pillai
Paul Logue

Format
Genre
Sprog

Tv-serie, 1 x 90 min.
Krimi
Engelsk

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

6.500.000 / € 871.314
1.611.455
200.000

Årsværk / BNI-bidrag 2 - 3 / 1 - 2 mio. DKK 



THE TEAM / MORD UDEN GRÆNSER 
Indstillet den 17.09.2013

Selskab
Co-producer

Instruktør
Manuskriptforfatter

Network Movie (DE) & Lunamine (BE) 
Nordisk Film Production (DK) / 
Superfilm (AU)
Katrine Windfeld & Kasper Gaardsøe
Mai Bostrøm & Peter Thorsboe

Format
Genre
Sprog

Tv-serie, 8 x 58 min.
Crime-noir
engelsk / tysk / flamsk / fransk

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

76.815.000 / € 10.296.917
16.114.041
2.500.000

Årsværk / BNI-bidrag 31 - 43 / 12 - 22 mio. DKK

NORDIC FACTORY  
Indstillet den 20.12.2013

Selskab
Instruktør

Manuskriptforfatter

Pebble & DoDream
Forskellige fra DK, Finland, 
Frankrig, Argentina, 
Zambia & Kirgisistan 
Instruktørerne

Format
Genre
Sprog

Kortfilm, 8 x 15 min.
Drama
Dansk

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

1.735.300 / € 232.614
1.799.651
320.000

Årsværk / BNI-bidrag 3 - 4 / 1 - 2 mio. DKK
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BROEN III / THE BRIDGE III 
Indstillet den 11.04.2014

Selskab

Co-producer
Instruktør

Manuskriptforfatter

Filmlance International & 
Nimbus Film 
DR / SVT
Henrik Georgsson & 
Rumle Hammerich 
Hans Rosenfeldt & 
Nikolaj Scherfig 

Format
Genre
Sprog

Tv-serie, 10 x 52 min.
Crime noir
Svensk / dansk

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

100.093.202 / € 13.417.319
20.761.000
4.374.000

Årsværk / BNI-bidrag 43 - 59 / 18 - 31 mio. DKK

LONG WAY NORTH
Indstillet den 02.05.2014

Selskab
Co-producer
Instruktør
Manuskriptforfatter

Sacrebleu Productions
Nørlum ApS
Remi Chayé
Claire Paoletti & 
Patricia Valeix

Format
Genre
Sprog

Spillefilm / animation
Eventyr
Fransk (dansk dub)

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

45.513.525 / € 6.101.009
2.601.980
1.000.000

Årsværk / BNI-bidrag 5 - 7 / 2 - 3 mio. DKK



WALLANDER
Indstillet den 30.06.2014

Selskab
Co-producer
Instruktør
Mauskriptforfatter

Left Bank (UK)
Yellow Bird Danmark
Ben Caron
Peter Harness

Format
Genre
Sprog

Tv-serie, 3 x 90 min.
Crime-noir
Engelsk 

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

77.562.224 / € 10.039.708
6.724.464
2.030.000

Årsværk / BNI-bidrag 10 - 14 / 4 - 7 mio. DKK
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RITA III
Indstillet den 10.12.2014

Selskab
Co-producer
Instruktør
Manuskriptforfatter

SF Film Production
Netflix & TV 2 Danmark
Lars Kaalund
Christian Torpe

Format
Genre
Sprog

Tv-serie, 8 x 45 min.
Komedie
Dansk

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

39.925.035 / € 4.949.736
30.498.484
3.000.000

Årsværk / BNI-bidrag 54 - 71 / 23 - 37 mio. DKK



BØLGEN / THE WAVE
Indstillet den 17.12.2014

Selskab
Co-producer
Instruktør
Manuskriptforfatter

Fantefilm Bølgen A/S
Ghost VFX
Roar Uthaug
John Kaare Raake & 
Harald Rosenløw Eeg

Format
Genre
Sprog

Spillefilm
Thriller / katastrofe
Norsk

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

38.576.147 / € 5.171.065
1.518.402
602.732

Årsværk / BNI-bidrag 3 - 5 / 1 - 2 mio. DKK
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KONGENS NEI / THE KING’S NO
Indstillet den 12.01.2015

Selskab
Co-producer
Instruktør
Manuskriptforfatter

Paradox Film
Nordisk Film Production
Erik Poppe
Jan Tiygve Royneland & 
Harald Rosenlow

Format
Genre
Sprog

Spillefilm
Historie / drama
Norsk / Dansk

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

59.019.663 / € 7.911.483
9.008.540 (budget)
3.500.000

Årsværk / BNI-bidrag 15 - 22 / 6 - 12 mio. DKK
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THE DANISH GIRL
Indstillet den 13.03.2015

Selskab

Co-producer
Instruktør

Working Title & 
Universal Studios
Marlow Film (prod. service)
Tom Hooper

Format
Genre
Sprog

Spillefilm
Historie / drama
Engelsk

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

146.423.631 / US 20.873.395
13.503.434
6.220.000

Årsværk / BNI-bidrag 25 - 35 / 9 - 16 mio. DKK

Manuskriptforfatter Lucinda Coxon

THE UNTAMED
Indstillet den 06.05.2015

Selskab
Co-producer
Instruktør
Manuskriptforfatter

Mantarraya Film
Snowglobe Film
Amat Escalante
Amat Escalante

Format
Genre
Sprog

Spillefilm
Drama
Spansk

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

10.836.360  / € 1.454.545
2.886.058 (budget)
747.714

Årsværk / BNI-bidrag 6 - 8 / 2 - 4 mio. DKK



A MINUTE’S SILENCE
Indstillet den 01.09.2015

Selskab
Co-producer

Instruktør
Manuskriptforfatter

Moovie GmbH
Copenhagen Production 
Service
Thorsten Schmidt
André Georgi & 
Claudia Kratachvil 

Format
Genre
Sprog

Spillefilm
Romantisk drama
Tysk

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

17.580.000 / € 2.395.000
1.795.775
522.574

Årsværk / BNI-bidrag 3 - 4 / 1 - 2 mio. DKK
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BACKSTABBING FOR BEGINNERS
Indstillet den 14.12.2015

Selskab
Co-producer

Instruktør

Creative Alliance P
Scythia, Houndstooth & 
Eyeworks Scandinavia
Per Fly

Format
Genre
Sprog

Spillefilm
Politisk thriller
Engelsk

Total budget
CPHFF Spend budget
CPHFF invest

58.563.641 / € 7.869.447
6.209.344 (budget)
3.000.000

Årsværk / BNI-bidrag 11 - 15 / 4 - 8 mio. DKK

Manuskriptforfatter Daniel Pyne & Per Fly



COPENHAGEN FILM FUNDS 
INVESTERINGER 2016

THE NILE HILTON INCIDENT

LUIS AND HIS FRIENDS FROM OUTER SPACE

Selskab
Co-producer

Ulysses Filmproduktion GmbH
A.Film Production & Fabrique D’Image 

Selskab
Co-producer

Atmo Film
Final Cut For Real
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CPHFF MARKEDSFØRING

Copenhagen Film Fund arbejder i tre spor. 
Udover funding og politikudvikling hviler en 
stor del af Fondens arbejde på markedsføring 
af Greater Copenhagen som film-location samt 
vores kreative talenter og aktører. Fonden 
arbejder dels på repræsentation i udlandet 
og dels på tiltrækning af udlandets fokus 
på Greater Copenhagen. Indsatsen har efter 
tre års virke resulteret i, at Fonden er blevet 
nævnt 453 gange i danske medier og netop 
har rundet 800 følgere på Facebook.

Også i udlandet har Fonden markeret sin 
tilstedeværelse. Senest i det engelske 
branchemagasin Screen Daily, som i februar 
dækkede Fondens investering i Backstabbing 
for Beginners og det amerikanske dagblad 
New York Times, der i november 2015 skrev 
om The Danish Girl og fondens involvering 
heri.

Netop The Danish Girl har været Fondens 
hidtil største investering. På baggrund af 
en investering på 6 mio. kr. lagde filmen i 
foråret 2015 12 dages optagelse i København 
og et dansk spend på 14 mio. kr. Udover at 
generere vækst og beskæftigelse har The 
Danish Girl ligeledes haft høj brandingværdi. 
Et resultat fra Visit Denmarks pressemåling 
viser, at filmen har eksponeret København på 
diverse platforme over 17 mio. gange og haft 
en annonceværdi på 3,5 mio. kr. Det skal her 
bemærkes, at dette resultat alene er opnået 
ved, at Visit Denmark lavede et grundigt 
pressefremstød i forbindelse med den danske 
premiere. Resultaterne gør dels Fonden 
skarpere på, hvilke investeringer der skal 
gennemføres i fremtiden og dels styrker dens 
eksistensberettigelse.

Fondens internationale repræsentation foregår 
hovedsageligt på udenlandske festivaler. 
Cannes, Berlin, Toronto, London og Göteborg 
Film festival samt MIPCOM og Series Mania er 
faste punkter i Fondens årsprogram. Delmålet 
om at markedsføre dansk talent og danske 
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leverandører af faciliteter, udstyr og produk-
tion som globale konkurrencedygtige aktører 
efterstræber Fonden ved at afholde receptioner 
og netværksmøder på internationale markeds-
pladser, hvor investorer og samarbejdspartne-
re kan pleje og udvide deres netværk.

Udover at markedsføre regionen, Fonden 
og dens interessenter overfor udlandet, ser 
Fonden en værdi i udveksling mellem dansk og 
udenlandsk talent. For tredje år i træk arrange-
rer Fonden i samarbejde med CPH TV-Festival 
og med støtte fra Den Danske Filmskole og 
den amerikanske ambassadør Rufus Gifford 
en Masterclass med højtprofilerede internati-
onale forfattere. I 2014 var det Nic Pizzolatto, 
manden bag True Detective, som gæstede 
København, i 2015 var det Homeland-ska-
beren Howard Gordon, og i år har Fonden 
fordoblet talentet, når både ”Fargo”s forfatter 
Noah Hawley og ”The Affair”s Sara Treem 
præsenterer deres arbejdsteknikker og nyeste 
projekter for en eksklusiv kreds af folk fra den 
skandinaviske film- og tv-branche. 

Film Greater Copenhagen
Den tidligere Øresund Film Kommission er fra 
2016 lagt ind under Copenhagen Film Fund og 
har ændret navn til Film Greater Copenhagen. 
Flere af Fondens markedsføringsinitiativer vil 
i fremtiden ske i regi af netop Film Greater 
Copenhagen. Organisationen vil med Køben-

havns Kommunes satsning på mad og medier 
som vækstområder være med til at løfte flere 
opgaver end tidligere og skal medvirke til at 
samle den indholdsproducerende branche over-
for lokale og nationale instanser og politikere. 
Ligeledes skal Film Greater Copenhagen arbej-
der tæt sammen med Fondens kollegaer i Film 
i Skåne og Southern Sweden Film Commission 
om fælles projekter.
Film Greater Copenhagen skal:
• være en one-stop organisation, der vejleder
og guider internationale interessenter i det 
regionale medielandskab, herunder i forhold til 
finansiering.
• gøre det nemt og hurtigt at få tilladelser til 
optagelser på gader, stræder, institutioner 
m.m. og finde relevante lokale samarbejdspart-
nere.
• sammen med de faglige organisationer og 
uddannelser medvirke til at sikre, uddanne og 
efteruddanne den danske arbejdskraft indenfor 
især lærlinge- og assistentuddannelser
• understøtte og videreudvikle lokale kom-
petencer og udveksling af dansk talent med 
udlandet gennem div. strukturfondsprojekter, 
festivalarbejde, særlige workshops, be-
søgs-programmer og seminarer
• assistere markedsdeltagelse for lokale facili-
tets- og produktion service-selskaber overfor 
internationale aktører
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Afslutningsvis vil jeg takke alle Fondens 
bidragsydere for den store opbakning. Det 
er ikke før set herhjemme, at et regionalt, 
kommunalt og privat partnerskab har 
understøttet vores branche og på det her 
niveau. Mange tak!

Copenhagen Film Fund er nu blevet 
finansieret for 2016/17 med i alt 25 mio. 
kr. Vi arbejder fortsat på finansieringen for 
2017 og frem, ikke mindst fordi vi pt står 
med talrige potentielle ansøgere, som vi 
ikke har investeringskapital til. Derfor er 
Fonden også gået forrest i realiseringen af 
en national erhvervs- og vækststrategi for 
vores branche. Denne vil, hvis alt går vel, 
ligeledes indeholde en incitamentsordning 
netop til gavn for større danske og interna-
tionale produktioner indenfor film, tv-serier 
og spil, som ønsker at henlægge deres 
produktion til Danmark og dermed skabe 
vækst og beskæftigelse. Den vil være 
fundamentet i vores arbejde med at gøre 
Greater Copenhagen til den tredje mest 
søgte medie-region i Europa efter Berlin og 
London. Det skal lykkes!!

Thomas Gammeltoft

CPHFF FREMTID



COPENHAGEN FILM FUNDS
BIDRAGSYDERE 2013-2015

17



Copenhagen Film Fund investerer i større danske og internationale film og tv-serier, 
som vælger at henlægge produktion og forbrug til København og omegn. Fonden dæk-

ker op til 40 pct. af det lokale forbrug, men er ikke en automatisk ordning.

Find mere info på cphfilmfund.com eller kontakt
Thomas Gammeltoft, direktør

tg@cphfilmfund.com
Liv Saalbach, projektkoordinator

lsh@cphfilmfund.com


