
FILMBESKRIVNINGAR 

 

EFTERSKALV/The Here After (Magnus von Horn, Sverige 2015) 100 min,F16, engelsk textning 

Efter att ha avtjänat ett fängelsestraff på en ungdomsanstalt återvänder John till sin hemby för att börja sitt 
nya liv. Men det blir inte som han tänkt sig då hans gamla brott varken är glömt eller förlåtet. 

Filmen prisades som bästa film på årets Guldbagge-gala i Sverige. 

Språk: Svenska, engelsk textning. Filmen visas i samarbete med festivalen Kärlek & Anarki.  

 

THE IDEALIST/Idealisten (Christina Rosendahl, Danmark 2015) 114 min, F12 

En verklighetsbaserad thriller om det mest hemlighållna kapitlet i Danmarks närhistoria. Under Kalla kriget, 

1968, störtar ett amerikansk B-52 bombplan lastat med fyra vätebomber i den amerikanska militärbasen i 

Thule på Grönland. Både den danska och amerikanska regeringen meddelar att läget är under kontroll. 

Tjugo år senare tar en man som arbetat i Thule kontakt med Poul Brink som är radiojournalist. Mannen 

menar att hans kollegor nu lider och dör av en mystisk sjukdom som direkt kan kopplas till händelsen tjugo 

år tidigare. Brinks misstankar väcks och han inser snart att spåren leder honom till både den danska och 

amerikanska regeringen. 

Visas i samarbete med Danmarks ambassad. 

 

Bland män och får/Hrútar (Grímur Hákonarson, Island, 2015) 93 min, F12, finsk och svensk textning 

På Islands karga landsbygd bor två bröder som inte talat med varandra på 40 år. De blir tvungna att bryta 

tystnaden då de måste kämpa för att rädda sin värdefullaste egendom, sina kära får. Filmen var Islands 

Oscar –bidrag. 

 

AEROBICS – A LOVE STORY (Anders Rune, Sverige 2015) 74 min, F12, finsk textning 

En rörande och tankeväckande film om kärleken och frågan om vem som har rätt till den. Unga Maria har 

en utvecklingsstörning och bor därför med sin överbeskyddande syster. En dag träffar hon Janne i smyg och 

blir förälskad. Det här är precis var Maria längtat efter – ett vanligt liv, kärlek och partnerskap, men 

utvecklingsstörningen gör att det förälskade paret bemöts på ett annat sätt.  

 

LAND OF MINE/Under sandet (Martin Zandvliet, Danmark, 2016) 101 min,  F16, svensk textning 

Våren 1945. Det andra världskriget är slut, men röjningsarbete finns det gått om. En grupp unga tyska 

krigsfångar förs till Danmark för att desarmera de två millioner minor som har spridits ut längs den danska 

västkusten av de tyska ockupanterna. Kommandot över gruppen av försvagade, unga män är sergeant Carl 

Leopold Rasmussen. Likt många av hans landsmän känner han ett avgrundsdjupt hat för tyskarna efter att 

ha genomlidit fem miserabla år under ockupation. Rasmussen låter sin ilska flöda över krigsfångarna fram 



tills den dag det händer en tragisk olycka. En olycka som får honom att byta bild av fienden, trots att det 

kanske är för sent. 

Filmen har bl.a. vunnit huvudpris på Göteborgs filmfestival tidigare i år samt ett flertal kritiker – och 

filmakademipris i sitt hemland. 

 

PIENI SISKONI/Min lilla syster (Sanna Lenken, Sverige 2015)F12, 95 min, finsk textning 

12-åriga Stella beundrar sin skönskrinnande storasyster Katja. Snart inser hon dock att Katja kämpar med 

ätstörningar. Då föräldrarna äntligen ser problemet berör det hela familjen och sjukdomen slår sprickor i 

deras vardag. I filmen behandlas denna svåra sjukdom klarsynt med en passlig dos av humor. Filmen, som 

delvis bygger på regissörens egna upplevelser, belönades i Berlin och Göteborg.  

 

VISKAN MIRACLES/Miraklet i Viskan (Johan O. Olsson, Sverige 2015) 106 min, F7, engelsk textning 

Bjarne driver en flyttfirma tillsammans med sin fru Malin, men det går knackigt och de behöver låna 

pengar. På andra sidan älven bor Bjarnes svärfar Halvar. De två har aldrig dragit jämnt, vilket bottnar i en 

20-årig konflikt fylld av förflugna ord, tjurig stolthet och envis prestige. För att rädda firman ser Malin ingen 

annan utväg än att gå över älven för att be Halvar att borga för lånet. Ett beslut som kommer att få oanade 

konsekvenser. I rollerna bl.a. Rolf Lassgård och Lia Boysen. 

Engelsk textning. Visas i samarbete med Sveriges ambassad. 

 

UNDERDOG/Svenskjävel (Ronnie Sandahl, Norge/Sverige 2015) F12, 97 min 

Såsom många andra söker också den 23 – åriga Dino lyckan i Oslo. Under några sommarveckor dras hon in i 

ett triangeldrama som leder till ett maktspel kring kön, ålder och klass. Denna aktuella film behandlar 

prekariatets förhållanden. 

Engelsk textning. Visas i samarbete med Sveriges ambassad. 

 

En man som heter Ove (Hannes Holm, Sverige, 2016), F12, 116 min, finsk textning  

59-årige Ove är kvarterets vresige ordningsman som flera år tidigare avsattes som ordförande i 

bostadsrättsföreningen, men det ger han blanka fan i och ser med järnhand över kvarteret. När höggravida 

Parvaneh med familj flyttar in i radhuset mittemot och backar in i Oves brevlåda blir det upptakten till en 

komisk och hjärtevärmande historia om tilltufsade katter, oväntad vänskap och kärlek så stark att bara 

döden ser ut som den enda utvägen. Ove är en man som vet att rätt ska vara rätt och man ska hjälpa sin 

medmänniska och som med stor träffsäkerhet betraktar sin samtid. 

 

NICE PEOPLE/Filip och Fredrik presenterar Trevligt folk (Karin af Klintberg & Anders Helgeson, Sverige 

2015) 92 min, T, dok 

Som första afrikanska lag någonsin har Somalia precis anmält sig till bandy-VM. De unga spelarna bor dock 

inte i Somalia. De bor i Borlänge, norr om Stockholm. Och ingen av dem har någonsin stått på ett par 

skridskor. VM i Sibirien börjar om sex månader. Någon tycks ha tänkt väldigt långt utanför boxen. De 



populära programledarna Filip och Fredrik har följt med laget och det inspirerande, hjärtskärande och även 

stundtals komiska samarbetet med alla kopplade till det.  

Visas i samarbete med Sveriges ambassad. 

 

YOUNG SOPHIE BELL/Unga Sophie Bell (Amanda Adolfsson, Sverige 2015) 80 min, F12, engelsk textning 

Efter studenten börjar äntligen det hisnande livet! Så tänker bästa vännerna Sophie och Alice om den 

stundande flytten till Berlin. Men planerna krossas när Alice försvinner under oklara omständigheter och 

Sophie istället försöker ta reda på vad som egentligen hänt. 

Visas i samarbete med Sveriges ambassad. 

 


