
 
Film baseret på virkelige hændelser 
(14.07.2022) 
 
Listen her indeholder film baseret på virkelige hændelser fordelt på overskrifterne: 2. verdenskrig; 
Eventyrere; Gidselsituationer og terrorisme; Katastrofer; Konger og dronninger; LGBT+; Politik; 
Racisme og borgerrettigheder; Spioner og spionage; Sport; Stærke kvinder; Videnskab 
 
2. verdenskrig 
 
Dunkirk 
1940, Frankrig. 400.000 allierede soldater er strandet i havnebyen Dunkirk. De tyske styrker er tæt på 
at overrende dem og så vil en invasion af England blive det næste træk. Men nogle tapre sjæle, både 
civile og soldater, er på vej med hjælp. 
 
The eight hundred 
Shanghai, 1937. En lille deling kinesiske soldater tager kampen op mod den japanske overmagt. 
Voldsom og grafisk krigsfilm, baseret på virkelige hændelser, ikke for børn! 
 
Flugten fra Sobibor (også på Filmstriben) 
I den nazistiske udryddelseslejr Sobibór i Polen døde mere end 250.000 mennesker på mindre end et 
år. Med den russiske officer Pechersky i spidsen planlægger fangerne et oprør og i oktober 1943 starter 
opstanden. Vil Sobibór blive den første udryddelseslejr, hvor en opstand vil lykkes? 
 
Hacksaw Ridge 
Desmond Doss vokser op i en religiøs familie i Virginia, USA. Han melder sig under 2. Verdenskrig til 
militærtjeneste, men nægter på grund af sin tro at bære våben. Det fører næsten til hjemsendelse, 
men som sygepasser udviser Doss stort heltemod under voldsomme kamphandlinger! 
 
A hidden life (også på Filmstriben) 
Bonden Franz Jägerstätter lever sammen med familien i Østrig. Han nægter at sværge troskab til Det 
Tredje Rige. På trods af at det kan koste ham livet. 
 
Kampen om det tunge vand (tv-serie) 
Norsk Hydros fabrik i Rjukan har stor betydning under 2. Verdenskrig. Den tyske besættelsesmagt skal 
bruge fabrikkens tunge vand til udvikling af en atombombe, hvilket gør det nødvendigt for de allierede 
at udtænke planer om tilintetgørelse af fabrik og produktion. 
 
Kongens valg 
I april 1940 gør tyske krigsskibe klar til at angribe Norge, men angrebet slås tilbage. Det vil tyskerne 
ikke finde sig i og regeringen og kongehuset får et ultimatum: fuld overgivelse eller krig. Det får Kong 
Haakon VII til for alvor at træde i karakter. 
 
Midway (Filmstriben) 
Syvende december 1941 angriber japanske styrker den amerikanske base på Pearl Harbor. 
Efterfølgende planlægger amerikanerne en måde de kan gøre gengæld på. Det bliver til slaget ved 
Midway. 
 
Ondskabens tid (også på Filmstriben) 
Vi er i Polen i 1939. Det hele starter smukt med et bryllup. Men så bryder 2. verdenskrig ud og i 1943 
begynder lokale etniske udrensninger hvor venner og naboer dræber hinanden. Baseret på virkelige 
hændelser. 
 
Resistance (Filmstriben) 
Bygger på den virkelige beretning om den verdensberømte franske mimiker Marcel Marceaus liv under 
anden verdenskrig. Han lever for kunsten, samtidig med at han vil vinde Emmas hjerte. For at 
imponere hende accepterer han en farlig opgave, som kommer til at forandre hans liv. Sammen bliver 
de en del af den franske modstandsbevægelse. 
 
Skyggen i mit øje 
København, 1945. Englænderne planlægger at bombe Shellhuset. Det bliver starten på en kæde af 
tragiske hændelser. Krigsfilmen møder dramaet og katastrofefilmen, til et voksent publikum. 



Unbroken 
Louie Zamperini er skolens bedste langdistanceløber, men alt håb om en løbekarriere synes umulig da 
han skydes ned over åbent hav under Stillehavskrigen. Efter mange dage i en redningsflåde samles 
besætningen endelig op, men det værst tænkelige sker; skibet er japansk, og de ender alle i en 
krigsfangelejr, under den sadistiske kommandant Watanabe. 
 
Der Untergang (også på Filmstriben) 
Adolf Hitler har i krigens sidste dage forskanset sig sammen med sine nærmeste i førerbunkeren i 
Berlin, afventende det endelige nederlag og sin skæbne. 
 
Vores mand i Amerika (også på Filmstriben) 
Frihedskæmper eller landsforræder? Kærlig familiefar eller troløs ægtemand? Den gådefulde diplomat 
Henrik Kauffmann er ikke sådan at rubricere. En film for alle med interesse for 2. Verdenskrig, 
diplomati og mennesker med kant og på kanten. 
 
Eventyrere 
 
Amundsen (Filmstriben) 
Roald Amundsen - Den første som overvintrede i Antarktis, den første på Sydpolen, den første, der 
sejlede det Arktiske Ocean rundt. Kort sagt den største polarforsker gennem tiderne. En film om 
ekspeditionerne, drømmene og de personlige konsekvenser. 
 
Everest 
I 1996 var den kommercielle bjergbestigning for alvor begyndt. Ekspeditioner fra alverdens lande står 
for foden af verdens højeste bjerg alle med et eneste erklæret mål. At nå toppen koste hvad det vil. 
 
I pionerernes fodspor 
Kapløbet mod Sydpolen: Den engelske marineofficer Robert Scott begynder at samle penge ind til en 
ekspedition, hvis mål er som den første at nå Sydpolen. Ekspeditionen starter, men sættes under hårdt 
pres, da den får besked om, at også den norske polarforsker Roald Amundsen er på vej mod samme 
mål. 
Ekspedition Antarktis: Originale optagelser fra polarforskeren Ernest Shackletons ekspedition i 1914 
der startede ud som et forsøg på at krydse det uudforskede kontinent Antarktis og endte med at blive 
en kamp for overlevelse da ekspeditionens skib blev ødelagt af ismasserne. 
I 1914 sejler Ernest Shackleton mod Sydpolen. Målet er at blive den første, der krydser Antarktis, men 
da skibet ødelægges af ismasserne ændres ekspeditionen til en kamp om overlevelse. 
 
Into the wild 
Med fine eksaminer på college og en rig familie i baggrunden har Chris McCandless alle muligheder. 
Han vælger imidlertid at brænde alle sine penge og forlader familien uden et ord for at søge sig selv i 
naturen og i Alaskas vildmark. 
 
Jungle (også på Filmstriben) 
Eventyrlystne Yossi fra Israel tager et sabbatår, hvor han rejser. I Bolivia finder han nye backpacker-
venner, og de overtales af en mystisk mand til at tage på tur i junglen. Turen bliver en 
overlevelseskamp med fatale følger. 
 
Kon-Tiki 
I 1947 rejser den norske videnskabsmand og eventyrer Thor Heyerdahl over Stillehavet på en 
tømmerflåde lavet af balsatræ sammen med 5 mænd for at bevise sin teori om, at befolkningen på 
Polynesien ikke kom fra Asien, men fra Peru for 1500 år siden. 
 
The lost city of Z (også på Filmstriben) 
Den sande historie om den engelske eventyrer Percy Fawcett (1867-?), der i starten af det det 19. 
århundrede tog på flere farefulde opdagelsesrejser langt ind i Amazonas på jagt efter en 
sagnomspunden by af guld. 
 
Tracks 
En sand historie om en ung og modig kvinde, der i 1977 vandrer 2700 km gennem Australiens ørken 
sammen med en hund og fire dromedarer. 
 
 
 



Wild 
Da Cheryl Strayeds mor dør af kræft starter flere års nedtur, med skilsmisse, varierende sexpartnere, 
stoffer og skiftende jobs. Først da hun bliver heroinmisbruger, ser hun sin rodløshed i øjnene og 
træffer den dramatiske beslutning om en 100 dages vandretur alene i vildmarken. 
 
Gidselsituationer og terrorisme 
 
Baader Meinhof komplekset (Filmstriben) 
Politivold mod demonstranter og Vietnamkrigen er blandt de undertrykkende samfundsforhold, der 
danner et undergrundsmiljø i Berlin, der fører til dannelsen af terrorgruppen Rote Armee Fraktion. 
 
Captain Phillips  
Bygger på en virkelig historie fra 2009, om et danskejet fragtskib der bliver kapret af fire somaliske 
pirater, og den psykologiske tvekamp der foregik mellem skibets kaptajn Richard Phillips og piraternes 
leder Muse.  
 
Carlos (også på Filmstriben) 
Filmen følger den venezuelanske militante marxist Ramirez Sánches, kaldet Carlos - Sjakalen - liv 
gennem 1970erne og 1980erne. Hans kamp for Palæstinas befrielse overskygges af mere selviske 
motiver. 
 
Krudttønden (også på Filmstriben) 
I april 2015 rammes Danmark af et terrorangreb. To mennesker bliver dræbt i Kulturhuset 
Krudttønden og den jødiske synagoge og politiet indleder en klapjagt på den formodede gerningsmand 
den radikaliserede dansk-palæstinensiske Omar El-Hussein. 
 
The looming tower (tv-serie) 
I slutningen af 1990'erne går det op for CIA og FBI, at terrortruslen mod USA er stigende. Men de to 
organisationerne arbejder ikke godt sammen. Og snart nærmer vi os d. 11/9 2001. 
 
Mogadishu flight 181 
Palæstinensiske terrorister kaprer i 1977 et tysk turistfly for at få løsladt 11 tilfangetagne Rote Armee-
medlemmer. Da Tyskland nægter at imødekomme kravet må kaptajnen ofre sit liv, da flyet når til 
Somalia. 
 
München 
Da en gruppe palæstinensiske terrorister dræber de israelske deltagere ved olympiaden i München, 
tøver Israel ikke med gengældelse. Den tidligere sikkerhedsvagt Avner bliver valgt som leder af en 
hemmelig enhed, der får til opgave at likvidere de palæstinensiske terrorister. 
 
Operation Argo 
Teheran 1979. Shahen af Persien er flygtet og byen er i oprør. Den amerikanske ambassade invaderes 
og alle på nær seks medarbejdere tages som gidsler. De gemmer sig på den canadiske ambassade, og 
det bliver startskuddet til en fantastisk og fantasifuld redningsaktion. 
 
Richard Jewell 
Fra helt til skurk: Atlanta, OL i 1996. Sikkerhedsvagten Richard Jewell opdager en bombe og når at 
alarmere en masse mennesker, før bomben detonerer. Pludselig er Richard en helt men det ændrer 
sig, da FBI pludselig ser ham som deres hovedmistænkte! Baseret på virkelige hændelser. 
 
Ser du månen, Daniel  
Da den danske fotograf Daniel Rye bliver taget til fange af Islamisk Stat i Syrien, kæmper hans familie 
hjemme i Danmark for at skaffe en næsten ubetalelig løsesum. Daniel og de andre fanger udsættes 
dagligt for tortur og ydmygelser, men især gidseltagernes had er nær ved at knække dem alle 
sammen.  
 
Stockholm (Filmstriben) 
Stockholm 1973. En bevæbnet mand tager en række bankansatte som gidsler. Han vil have sin ven 
frigivet fra fængsel. Gidseltagningen udvikler sig til en absurd farce, især da de bankansatte fatter 
sympati for deres gidseltagere. 
 
 
 



Utøya 22. juli 
Den unge Kaja og hendes søster Emilie er på sommerlejr på øen Utøya. Alt er fredeligt da der 
pludseligt høres skud. Hvem er det der skyder og hvordan skal Kaja finde sin søster i forvirringen? 
 
Katastrofer 
 
The 33 
Om minekatastrofen i San José-minen i Atacama-ørkenen i Chile. 5. august 2010 og 69 dage frem var 
33 minearbejdere indespærret i minen. Redningsaktionen blev fulgt af en hel verden og deres redning 
blev ligeså meget et politisk som et menneskeligt projekt. 
 
Chernobyl (tv-serie) 
I 1986 sker det, der ikke må ske: en voldsom ulykke på et atomkraftværk. Valery Legasov og Boris 
Shcherbina er to mænd, der i første omgang forsøger at begrænse omfanget af katastrofen og som 
efterfølgende stiller spørgsmålstegn ved regeringens rolle. 
 
Deepwater Horizon 
Chefelektriker Mike Williams ankommer til sit arbejde på en olieboreplatform kun for at konstatere, at 
stedet er nedslidt, og at ledelsen presser resultater frem. Det får fatale følger. Eksplosioner, voldsom 
varme og ukontrollabel ildløs omdanner boreplatformen til et inferno! 
 
Fukushima  
I 2011 rammes Fukushima-atomkraftværket i Japan af først et jordskælv og siden en tsunami, og i de 
følgende dage kæmper personalet for at undgå en katastrofal nedsmeltning af kernereaktorerne. Et 
drama for alle over 15 år, som interesserer sig for afgørende episoder i verdenshistorien.  
 
The Hindenburg 
Oberst Franz Ritter får ordre om at virke som sikkerhedsofficer på luftskibet Hindenburg og overvåger 
diskret den brogede flok passagerer.  Da han kommer på sporet af et bombeattentat, som han på 
mange måder føler sympati for, står han i et moralsk dilemma. 
 
Kursk (også på Filmstriben) 
Den russiske ubåd Kursk forliser i Barentshavet i år 2000 med sin 107 mand store besætning. Mens 
ilten langsomt forsvinder, venter de 23 mænd der overlevede nu på hjælp fra overfladen, men 
samtidigt er der gået politik i redningsaktionen. 
 
M/S Gustloff 
Det tyske krigstogtsskib M/S Wilhelm Gustloff sejler omkring 8000 tyske flygtninge fra Danzig mod 
Kiel, men skibet rammes 30. januar 1945 af russiske torpedoer og kun få overlever denne verdens 
største skibskatastrofe. 
 
Konger og dronninger 
 
The Crown (tv-serie) 
Elisabeth udnævnes i en ung alder til Englands dronning i 1952. Hun formår hurtigt at udfylde rollen 
med værdighed, som overhoved både for landet og imperiet. Der opstår dog kriser - bl.a. i 
samarbejdet med premierministeren og embedsmændene og i forholdet til ægtemanden Philip og 
søsteren Margaret. 
 
Elizabeth I 
Dronning Elizabeth I (1533-1603) har siddet på tronen i 20 år og har hidtil nægtet at gifte sig. Serien 
koncentrerer sig om den sidste del af hendes regeringstid og portrætterer en stærk og usædvanlig 
dronning. 
 
Elizabeth - the golden age 
Den overlegne spanske armada sendes mod Englands kyst. Elizabeths dage som dronning synes at 
være talte, men en tapper engelsk hær med en modig dronning i spidsen er ikke til at besejre, og 
armadaen sænkes af søhelten Sir Walter Raleigh. 
 
 
 
 



Girl king (Filmstriben) 
Portræt af Kristina af Sverige, som blev dronning i en alder af seks. Hun bekæmpede de konservative 
kræfter, som var imod hendes ideer om at modernisere Sverige og som ikke havde nogen tolerance for 
hendes spirende seksualitet. 
 
Henrik V (Filmstriben) 
Henrik V, der er af fransk fyrsteslægt, hævder at have krav på Frankrigs trone. Med en lille hær 
overrasker og besejrer han det totalt uforberedte Frankrig. Efter nederlaget indvilger den franske 
konge i alle hans krav og giver sin datter til ægte. 
 
Kings & queens collection 
Samling af fire tv miniserier om de kongelige, engelske familier med henholdsvis Henrik den 8., 
Dronning Elizabeth den 1., Dronning Mary af Skotland og James 1, samt Kong Charles den 2. i 
centrum, og som dramatisk skildrer de nåedesløse intriger og magtkampe i hver periode. 
 
En kongelig affære 
Engelske Caroline Mathilde bliver gift med den danske konge Christian d. 7, der både er skør og har 
skizofreni. Han ansætter Struensee som livlæge og inden længe har Struensee forført Caroline Mathilde 
og overtaget styringen af landet. 
 
Margrete den Første (også på Filmstriben) 
Dansk storfilm om en af danmarkshistoriens mere oversete skikkelser, dronning Margrete I. Midt i et 
storpolitisk spil bringes hun i et voldsomt dilemma, da en mand træder ind på scenen og hævder at 
være hendes første søn, som man ellers troede var død. For historisk interesserede og alle andre, der 
nyder et velspillet filmdrama. 
 
Maria Stuart - dronning af Skotland 
Historisk drama om den purunge skotske dronning Maria Stuart og den engelske dronning Elizabeth, 
der i midten af 1500-tallet kæmpede om magten. 
 
The Queen 
Da prinsesse Diana bliver dræbt ved en bilulykke 1. september 1997 er det engelske kongehus tavs, 
men den nyudnævnte premiereminister Tony Blair udnævner Diana til "folkets prinsesse" og får 
dronning Elizabeth til at stå frem. 
 
Richard III 
England, 1480'erne: Den halvt invalide, ondskabsfulde Richard ønsker at overtage tronen efter sin 
syge bror Edward. Han får ryddet sine to raske brødre af vejen og når sit mål. Han lider dog sit 
nederlag på slagmarken. 
 
Wolf Hall 
I 1500-tallets England gør håndværkersønnen Thomas Cromwell karriere ved Henrik d. 8.'s hof, hvor 
han gennem kløgt, ydmyghed og sans for magtspillet mellem kirken, kongehuset, parlamentet og 
adelen, gennemfører en række ubehagelige beslutninger, ikke mindst henrettelsen af de mænd og 
kvinder, der kommer på tværs af kongens ønsker. 
 
Victoria (tv-serie) 
I 1837 er det engelske monarki i krise, da tronarvingen kun er 18 år - og til og med kvinde! Alle regner 
med at kunne styre den unge dronning, men Victoria bliver godt hjulpet af Lord Melbourne. Hun bliver 
gift med sin tyske fætter. Men en tysker ved det engelske hof? 
 
The young Victoria (også på Filmstriben) 
England anno 1837. Victoria indsættes som dronning i en alder af 18 år. Hun har undgået moderens og 
Lord Conroys indflydelse. I kulissen venter nye magtkampe. Skal hun lytte til Lord Melbourne eller 
følge sit hjerte med den tyske Albert. Victoria finder vejen frem. 
 
LGBT+ 
 
Adèles liv - kapitel 1 & 2 (også på Filmstriben) 
17-årige Adèle lever et helt almindeligt teenageliv med venner, veninder og kærester indtil hun 
forelsker sig helt og fuldt i den ældre kunststuderende Emma. Men livet med Emma er ikke 
ukompliceret. Adéle er ikke klar til at springe ud som lesbisk og hun har svært ved at finde sig til rette 
i Emmas kreative og voksne omgangskreds. 



 
Beautiful boxer 
Autentisk historie om Nong Toom fra Chang Mai-provinsen i Thailand, der bruger sin transseksualitet 
som en styrke, nemlig som kick-bokser i kvindeklæder til at vinde berømmelse og penge til sit mål: en 
kønsskifteoperation. 
 
Boy erased 
Jared bor sammen med sine forældre i en mindre by i Arkansas. Faderen er en succesfuld bilsælger OG 
præst. Da forældrene finder ud af, at Jared er homoseksuel, sender de ham på en "lejr" for at blive 
omvendt! Et drama om kærlighed, baseret på virkelige hændelser. 
 
Carol (også på Filmstriben) 
I et stormagasin får overklassefruen Carol under juleindkøbene øje på den unge ekspedient Therese. 
Det bliver starten på et kompliceret og skrøbeligt forhold, for ikke alene er homoseksualitet et 
tabuemne i 1950'ernes USA, men Carol er også gift og har en datter. 
 
Dallas Buyers Club (også på Filmstriben) 
Ron Woodroof færdes i 1985 i Texas' mandeverden af rodeo og tilfældig sex på stripbarer, da han får 
konstateret HIV i udbrud. Trods alle odds tager han kampen op med læger og myndigheder. 
 
Den danske pige 
København 1926. Det unge kunstnerpar Gerda og Einar Wegener lever et sorgløst bohemeliv. Gerdas 
malerkarriere får et skub fremad, da hun beder Einar om at sidde model til et maleri af en 
balletdanserinde. Denne oplevelse bliver skelsættende for Einar. Han vil være kvinde. 
 
Forbudt kærlighed 
Teenagepigerne Atafeh og Shireen er døtre af veluddannede og og intellektuelle iranske familier i 
Teheran. De studerer om dagen og fester i storbyens undergrundsmiljø om natten. Deres venskab 
udvikler sig til et kærlighedsforhold, der ikke kan accepteres af Atafehs nyreligiøse bror Mehran. De 
indbyrdes forhold mellem de tre unge udvikler sig til et jalousidrama. 
 
Freeheld (også på Filmstriben) 
Den kvindelige politidetektiv Laurel Hester bliver diagnoseret med terminal lungekræft og ønsker 
derfor at hendes tjenestepension skal gå til hendes partner Stacie. Men amtet vil ikke godkende 
hendes ønske, så Laurel tager kampen op for sine rettigheder. 
 
The kids are all right (også på Filmstriben) 
De to teenagere Joni og Laser bor alene sammen med deres to lesbiske mødre. Da de en dag inviterer 
deres ukendte biologiske far hjem, bliver den lesbiske familieidyl pludselig alvorligt udfordret. 
 
Der Kreis (også på Filmstriben) 
Dramadokumentar om den unge lærer Ernst der kommer til Zürich i 1956. Han skilter ikke med at han 
er homoseksuel. Han kommer i kontakt med en aktivistisk gruppe, som udgiver et tidsskrift "Der Kreis" 
for homoseksuelles rettigheder. Til en af deres fester møder Ernst den smukke sanger Röbi. 
 
Milk (også på Filmstriben) 
Biografisk drama om ikonet Harvey Milk, der som den første i USA blev valgt til et offentligt embede 
som erklæret homoseksuel. Hans engagement har store personlige omkostninger, men sætter for alvor 
homoseksuelles rettigheder på dagsordenen i USA. 
 
The normal heart 
I starten af 1980'erne udbryder der en AIDS epidemi blandt bøsser i New York. Den homoseksuelle 
forfatter Ned Weeks bliver en af forkæmperne, der forsøger at råbe politikerne op, så der kan blive 
gjort noget. 
 
Pride (også på Filmstriben) 
Under den britiske minearbejderstrejke i 1984 skabes et udsædvanligt og umage sammenhold mellem 
en flok homoseksuelle aktivister fra London og en gruppe walisiske minearbejdere. 
 
Rafiki (Filmstriben) 
Kena og Ziki er to unge kenyanske kvinder, der tiltrækkes af hinanden og indleder et hemmeligt 
kærlighedsforhold. Deres fædre er politiske rivaler, og samfundet, de lever i, er meget fordømmende 
overfor homoseksuelle. 



 
Tom of Finland (også på Filmstriben) 
Tiden lige efter anden verdenskrig. Touko Laaksonen kommer fra Finland og er homoseksuel i en tid, 
hvor det ikke er nemt at være homoseksuel. Men Touko holder fast i sin kærlighed til manden Veli og 
begynder, at sende sine erotiske tegninger til USA, hvor han hurtigt får succes i homoseksuelle kredse 
og bliver kendt under navnet "Tom of Finland". 
 
Politik  
 
All the way 
Politisk drama som følger Lyndons B. Johnsons første år som præsident efter mordet på J.F. Kennedy i 
1963. Det bliver en tid med Vietnamkrig og de vigtige borgerrettighedslove i 1964. 
 
Alting bliver godt igen 
Filminstruktøren Jacob har fået deadline i privatlivet og på sin film; men da han finder billeder af 
afghanske fanger, som tortureres af danske soldater, bliver han besat af at finde sandheden bag 
fotografierne, der forsvinder. Er der en politisk sammensværgelse? 
 
Cesar Chavez 
Trusler og overgreb skræmmer ikke fagforeningsmanden Chavez, der i 60'ernes USA sætter livet på 
spil, i kamp mod korrupte politikere og hensynsløse frugtavlere. Han satser alt, for at organisere og 
skabe bedre forhold for landarbejderne. 
 
Darkest hour 
Den 9. maj 1940 står 3 millioner tyske tropper ved den belgiske grænse klar til at erobre Europa. I 
England vælger det konservative parti Winston Churchill (1874-1965) som ny premierminister og 
landet er nu for alvor i krig. Det bliver en kamp ikke alene mod nazismen, men også mod konstante 
interne stridigheder og rivalisering. 
 
Il Divo 
Politisk biografisk film om den italienske politiker og premierminister Giulio Andreotti. Anklager om 
korruption og mord på politiske modstandere kunne ikke stoppe ham, men så ragede han uklar med 
mafiaen. 
 
Frost/Nixon 
Filmatisering af den autentiske historie om Richard Nixons bekendelse af sin medvirken i Watergate-
skandalen, der endte med at han trak sig som præsident i 1974. Efter Nixons tre års tavshed lykkes 
det i 1977 for den britiske talkshow-vært David Frost at få en ærlig beretning ud af eks-præsidenten, 
der er plaget af dårlig samvittighed og trang til at forsvare og forklare sine upopulære handlinger. 
 
Game change 
Den republikanske præsidentkandidat, 72-årige John McCain er i 2007 bagud i meningsmålingerne i 
forhold til sin konkurrent Barack Obama. Derfor vælger han en ung, kvindelig vicepræsidentkandidat. 
Sarah Palin har stjernekvalitet, men hun ved stort set intet om udenrigspolitik. 
 
Idealisten  
I 1968 styrtede et amerikansk B-52 bombefly ned i nærheden af Thulebasen på Grønland. I 1988 
begynder journalisten Poul Brink at grave i sagen, da et stort antal oprydningsarbejdere er blevet syge 
eller allerede er døde af radioaktivitet. 
 
Jernladyen (også på Filmstriben) 
Storbritanniens hidtil eneste kvindelige premierminister Margaret Thatcher's liv skildres i tilbageblik fra 
nutiden, hvor hun er dement, fra valget til parlamentet i 1959 til den magtfulde position på magtens 
top. 
 
The last Kennedy 
Senator Edward Kennedy er den sidste overlevende af Joseph Kennedys fire sønner og en oplagt 
kandidat til præsidentposten i USA. Men han bliver involveret i en fatal bilulykke, hvor hans passager 
drukner, mens han selv overlever. Præsident blev Edward Kennedy aldrig. 
 
 
 
 



Mandela - vejen til frihed (også på Filmstriben) 
Filmen fortæller om Mandelas private og politiske liv, fra opvæksten i en lille landsby, til han som 
advokat kæmper mod apartheid og som frontfigur i ANC bliver fængslet i 27 år indtil han endelig bliver 
fri og ender med at blive Sydafrikas præsident og hele verdens frihedsikon. 
 
Neruda (også på Filmstriben) 
Chile, 1948. Pablo Neruda (1904-1973) er en populær digter og samfundskritiker. Neruda er i 
opposition til den siddende præsident og snart må Neruda gå i skjul for ikke at blive sat i fængsel. Den 
unge politiinspektør Oscar Peluchonneau indleder en jagt på Neruda. 
 
Official secrets (også på Filmstriben) 
I 2003 beslutter en britisk efterretningsspecialist sig for at lække et fortroligt notat til pressen, et notat 
der viser hvordan den amerikanske regering forsøger at presse en krig mod Irak igennem. Baseret på 
virkelige hændelser. 
 
Den sorte jord (også på Filmstriben) 
I 1933 støder walisiske Gareth Jones på en frygtelig sandhed da han besøger Ukraine - en sandhed de 
sovjetiske myndigheder vil gøre alt for skjule! Krydsning mellem det historiske drama og thrilleren. 
 
Det stærke køn (også på Filmstriben) 
På Ford fabrikken i Dagenham i 1968 er kvinderne utilfredse med deres lave løn. Ledet af den unge, 
politisk uerfarne, men modige og stædige Rita kæmper de sig til en løn som faglærte syersker gennem 
en strejke, der siden fik afgørende betydning for kvinders ligestilling. 
 
To minutters stilhed (også på Filmstriben) 
Da flere hundreder dræbes i Budapest beslutter de to venner Theo og Kurt, at deres klasse skal holde 
2 minutters stilhed. Men det der starter som en leg, bliver blodig alvor, da skolens ledelse slår hårdt 
ned på demonstrationen. 
 
Vice (også på Filmstriben) 
Humoristisk og satirisk fortælling om Dick Cheneys (f. 1941) liv og karriere. Om hvordan han som ung 
slagsbror uden ambitioner får tilværelsen på ret køl og ender i magtens centrum i det Hvide hus, som 
vicepræsident for George Bush. 
 
W. (også på Filmstriben) 
Spillefilm om George W. Bush, som gennem sin ungdom lider under sin fars manglende anerkendelse, 
og da han selv sidder i jobbet som amerikansk præsident bliver han styret af sine rådgivere. 
 
Walesa - håbets mand (også på Filmstriben) 
De blodige strejker i Gdansk i 1970 blev begyndelsen til enden for kommunismen i Polen. For 
værftsarbejderen Lech Walesa blev det starten på et langt liv i kamp for demokrati. 
 
Racisme og borgerrettigheder 
 
12 years a slave (også på Filmstriben) 
Solomon er violinist i staten New York. Og en fri mand. Han inviteres med på en musikturne til 
Washington, og her bliver han kidnappet og solgt som slave i sydstaterne og vi følger hans 12 år lange 
og nådesløse kamp for at blive genforenet med sin familie. 
 
Ali 
Sværvægtsbokseren Cassius Clay's, eller Muhammad Ali som han senere kalder sig, karriere fra 1964-
74 og hans kamp for det undertrykte, sorte mindretal. 
 
American violet 
Autentisk drama om en enlig mor, der sætter både sine 4 børn og sin fremtid på spil, for at gøre op 
med et korrupt og småracistisk retssystem i en lille provinsby i Texas. 
 
Blackkklansman 
En afroamerikansk betjent beslutter sig for, i 1970'ernes USA, at infiltrere Ku Klux Klan. Det viser sig 
nemmere sagt end gjort. Baseret på virkelige hændelser. 
 
 
 



Burden 
USA, 1996. Mike Burden er med i Ku Klux Klan. Men kærligheden får ham til at ville bryde med klanen. 
Det viser sig dog nemmere sagt end gjort. Men kan kærligheden ikke besejre hadet? Drama, med 
fokus på raceuroligheder, baseret på virkelige hændelser. 
 
The Butler (også på Filmstriben) 
Som dreng oplever Cecil Gaines at se sin far blive skudt af en hvid mand. Den afroamerikanske dreng 
bliver derefter "husnigger" og lærer at tjene underdanigt, hvilket fører til en stilling som butler i Det 
hvide hus. Her tjener Gaines i perioden 1952-86 hele syv amerikanske præsidenter. 
 
Detroit (også på Filmstriben) 
Under civile optøjer i Detroit i 1967 belejrer det racistiske politikorps 'Algiers Motel', da skud høres 
derfra. En gruppe afroamerikanere og to hvide piger udsættes herefter for vold, ydmygelser og det der 
er værre, i jagten på en tilståelse. 
 
Escape from Pretoria (også på Filmstriben) 
De to hvide, sydafrikanske aktivister Tim og Stephen fængsles i 1978 for at sprede pamfletter imod 
apartheid. I fængslet planlægger de over et helt år deres vovede flugtforsøg, der blandt andet 
inkluderer et sæt hjemmelavede fængselsnøgler skåret ud af træ. 
 
Green book 
USA i 1960'erne. Tony Lip mister sit job som udsmider. Han må tjene penge for at forsørge familien, 
og siger ja til at være chauffør for den klassiske afro-amerikanske pianist Don Shirley. Det bliver 
starten på et venskab med mange overraskelser. 
 
Judas and the Black Messiah 
FBI beslutter sig for at infiltrere De Sorte Pantere, da borgerrettighedsbevægelsen for alvor får luft 
under vingerne. Målet er at pacificere den karismatiske leder Fred Hampton. For alle over 15 år med 
interesse for USA, historiske dramaer og borgerrettighedskampe. 
 
Monsieur Chocolat (også på Filmstriben) 
Duoen "Footit og Chocolat" er omkring år 1900 en sensation med en hvid og en sort klovn. Men 'den 
sorte' afrikaner har svært ved at acceptere sin rolle som underlegen prügelknabe i manegen og går 
efter en seriøs rolle som Othello. 
 
Niceville: The help 
Den unge Skeeter har en drøm om at blive forfatter, så hun overtaler den sorte hushjælp Aibileen til at 
lade sig interviewe til sit hemmelige bogprojekt, der skal beskrive de sorte kvinders vilkår i byen 
Jackson, Mississippi. 
 
Race (også på Filmstriben) 
I 30'ernes USA kæmper den fattige sorte studerende Jesse Owen, for at blive verdens bedste løber og 
komme til olympiaden i Hitlers Berlin i 36 . Ved legene kastes han ud i en kamp, hvor han bliver 
symbol på modstanden mod den nazistiske ide om arisk overherredømme. Ikke alle deler disse 
holdninger og da Jesse vinder over de ariske deltagere, giver det genlyd over hele verden. 
 
Skin (også på Filmstriben) 
Bryan Widner er en brutal skinhead. Han drikker, horer og er med i et miljø, der begår grusomme 
hadforbrydelser. Men Bryan bliver forelsket. Og kærligheden åbner hans øjne og giver ham modet til at 
bryde med det nynazistiske miljø. Men miljøet vil ikke bryde med Bryan. 
 
The United States vs. Billie Holiday (også på Filmstriben) 
Billie Holiday var et politisk problem for de hvide magthavere i USA, og magteliten gik langt for at 
bremse hendes koncerter. FBI fik til opgave at fælde hende og tog udgangspunkt i hendes stofmisbrug. 
For voksne seere af både historisk/politiske film samt musikfilm.  
 
Spioner og spionage 
 
Fair Game (også på Filmstriben) 
Eksambassadør Joe Wilsons rapport om, at der formodentlig ikke eksisterer et irakisk atomprogram, 
fordrejes til det modsatte synspunkt. Og USA starter en krig. Wilson skriver i protest en artikel mod 
regeringen, og denne hævner sig ved at afsløre, at Wilsons hustru er CIA-agent. 
 



Den gode spion 
Spiondrama der bygger på virkelige hændelser om forretningsmanden Greville Wynne, der involveres i 
udsmuglingen af tophemmelige informationer fra Sovjetunionen. 
 
The imitation Game  
Under den kolde krig arresteres professor Alan Turing (1912-1954). Der er mistanke om spionage, 
men i stedet dømmes han for homoseksualitet. Turing fortæller sin historie om, hvordan han var 
hjernen bag englændernes afkodning af tyskernes sendemaskine Enigma, hvilket forkortede 2. 
verdenskrig med to år.  
 
Officer og spion (også på Filmstriben) 
Dreyfus-affæren, 1895. En fransk officer idømmes livsvarigt fængsel for spionage. Men er han i 
virkeligheden uskyldig? Baseret på virkelige hændelser. Historisk drama tilsat træk fra spionage-
genren. 
 
Snowden (også på Filmstriben) 
Edward Snowden vil gerne tjene sit land og søger derfor ind hos CIA, hvor hans nærmest virtuose 
behandling af computersystemer hurtigt fører ham mod betroede stillinger med ansvar for USAs 
sikkerhed. Men også ind i en gråzone med ulovlig overvågning af uskyldige borgere! 
 
Spion bag fjendens linjer (også på Filmstriben) 
Nazisterne er ved at indtage hele det europæiske fastland, og forsvarskommandoen i London mangler 
både mandskab og informationer om krigens gang. I desperation beslutter man sig for at uddanne 
kvindelige spioner og sende dem til Paris - lukt i løvens hule. En spionfilm for alle over 15 år, som 
interesserer sig for 2. Verdenskrig, spiondramaer og udviklingshistorier. 
 
En spions bekendelser (Filmstriben) 
Den uanseelige, ældre dame Joan Stanley blev som ung fysikstuderende ved Cambridge University en 
af historiens mest betydningsfulde spioner. I årene før, under og efter Anden Verdenskrig blev hun 
kommunistsympatisør efter at have forelsket sig i en russisk sabotør. 
 
Sport 
 
42 
Baseball er efter 2. verdenskrig på eliteplan et spil for hvide. Men afroamerikaneren Jackie Robinson 
har talent og kommer til Brooklyn Dodgers. Kampen på banen er dog for intet at regne mod den 
massive racisme han møder, både hos publikum og blandt med- og modspillere. 
 
The bleeder 
Biografisk boksedrama om sværvægtsbokseren Chuck Wepner, der som totalt undertippet, i 1975 
boksede mod verdensmesteren Muhammed Ali og senere blev inspirationen til Rocky-filmene. 
 
Foxcatcher 
Sportsdrama der fortæller den sande historie om den excentriske rigmand John Du Pont, der hyrede 
brødreparret Mark og Dave Schultz med det formål at sikre, at Mark vandt guld i brydning ved 
olympiaden i 1988.  
 
King Richard 
Richard Williams, far til de to tennisstjerner Serena og Venus Williams, gjorde noget helt specielt for at 
få de to piger frem på verdensscenen. Biografisk feelgood-drama hvor der er noget ekstra til dem, der 
godt kan lide tennis, men den kan også sagtens nydes af alle andre. 
 
Le Mans '66 
Hjerteproblemer stopper racerkøreren Carroll Shelbys karriere, men han kommer på banen igen, da 
Ford Motor Company ønsker at udkonkurrere den italienske gigant Ferrari i det legendariske Le Mans-
løb med den ultimative racerbil. Men der skal også være en særlig type mand bag rattet! 
 
Pawn sacrifice - sidste træk (også på Filmstriben) 
Skaktalentet Bobby Fischers karriere kulminerede med hans udfordring af den siddende 
verdensmester, Boris Spasskij, i 1972. Sportens storpolitiske rolle gav yderligere næring til Fischers 
paranoide optagethed af den kolde krigs overvågningskultur. 
 
 



The Program 
Biografisk drama, hvor en irsk sportsjournalist allerede i 1999, da Lance Armstrong vinder sin første 
sejr i Tour de France, starter sin jagt på beviserne på Armstrongs dopingmisbrug. 
 
Stærke kvinder 
 
Bombshell - Opgørets time 
På den ultrakonservative tv-station FOX News har medielegenden Roger Ailes skabt en benhård kultur 
for de kvindelige værter. De skal være knivskarpe og sexede. Men da en af kvinderne sagsøger Ailes 
for sexchikane tvinges tv-stationen til selvransagelse i bedste sendetid. For alle med interesse for 
medier, metoo og USA. 
 
Colette (også på Filmstriben) 
Om forfatteren Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954), der i 1893 blev gift med Henry "Willy" Gauthier-
Villars, og skrev bestsellerromaner i hans navn. Willy pressede Colette, var en sjuft og kørte dem 
økonomisk i sænk, men så tog Colette sagen i egen hånd. 
 
Conviction (Filmstriben) 
Kenny Waters bliver i 1983 dømt for mordet på en kvinde i Massachusetts. Søsteren Betty Anne havde 
absolut ingen planer om at blive advokat, men fast besluttet på at hjælpe sin bror ud, må hun kæmpe 
sig igennem jurastudiet. 
 
Kvinden fra Brest (Filmstriben) 
Irène er ansat på universitetshospitalet i Brest i Nordfrankrig. Hun opdager, at en vidt udbredt 
diætpille indeholder et molekyle, som tilsyneladende forårsager dødelige hjertetilfælde. Hun tager 
kampen op mod sundhedsmyndighederne og medicinalindustrien. 
 
Pagten (også på Filmstriben) 
Hvis du har mistet troen på Gud, da tro på mig og jeg vil dig beskytte." Mødet mellem den unge digter 
Thorkild Bjørnvig og den aldrende Karen Blixen ændrer begges liv, da de indgår en ubrydelig 
troskabspagt. For alle, der elsker psykologiske dramaer og stærke kvindeportrætter. 
 
A quiet passion (Filmstriben) 
Portræt af den amerikanske digter Emily Dickinson (1830-1886). Dickinson er på kant med samfundets 
og ikke mindst kirkens forskrifter i det konservative Massachusetts, men hun finder en ligesindet i den 
bramfri nabokvinde Vryling Buffam. Emily er usikker på sig selv og får aldrig indfriet sin længsel efter 
kærlighed. 
 
Quo vadis, Aida? (også på Filmstriben) 
Den bosniske skolelærer Aida fungerer som tolk mellem FN's fredsbevarende styrker, lokalbefolkningen 
i Srebrenica og den fremrykkende serbiske hær. Imens kæmper hun en indædt kamp for at redde sin 
egen familie. Et episk drama for alle over 15 år, som interesserer sig for historie, krig og filmkunst. 
 
Respect 
Musikfilm om Aretha Franklin, hendes livslange forhold til musik, det ofte problematiske forhold til 
familien og ikke mindst hendes utrættelige kamp for borgerrettigheder til alle. For et bredt publikum, 
der holder af soul, dramaer og stærke kvindeskildringer. 
 
Videnskab 
 
Capsule 
I 1959 er piloten Guy Taylor på en hemmelig britisk mission i rumkapslen Hermes. Tekniske problemer 
og et politisk spil mellem England, Rusland og USA gør hans ensomme kamp for overlevelse stadig 
mere desperat. 
 
The Challenger 
I 1986 bliver nobelprismodtageren i fysik Richard Feynman medlem af den komité, der skal undersøge 
årsagen til, at den amerikanske rumfærge Challenger eksploderede efter kun 73 sekunder i luften. Han 
aner hurtigt fortielse og politiske rævekager. Feynman er oppe mod stærke kræfter. 
 
 
 
 



Creation 
Videnskabsmanden Charles Darwin er syg på sjæl og krop efter datterens død og tvivler på værdien af 
sin evolutionsteori, der opfattes som en krigserklæring mod Gud. Men på sit livs nulpunkt får han 
hustruens velsignelse til at udgive "Arternes oprindelse". 
 
The current war (Filmstriben) 
Mod slutningen af det nittende århundrede foregår der et hæsblæsende og bittert kapløb om at være 
den første, der giver lys til USA's byer. Kampen står mellem opfinderne Thomas Edison (1847-1931) 
og George Westinghouse (1846-1914) og hver deres form for elektrisk strøm. 
 
First man 
Kort efter datterens død bliver Neil Armstrong kontaktet af NASA. De vil have ham med på deres 
rummission til månen. Nu starter den intense træning, og kapløbet om at nå først til månen. 
 
Hidden figures 
Vi følger tre kvindelige afroamerikanske matematikere, der arbejder for NASA i et hengemt 
kælderlokale, hvor de laver udregninger til USA's rumkapløb i 1960'erne. For at få anerkendelse må de 
dagligt kæmpe mod racediskrimination og mandschauvinisme. 
 
The professor and the madman (også på Filmstriben) 
Sproggeniet James Murray får til opgave at skrive den første engelske ordbog, men finder arbejdet 
uoverskueligt, indtil den sindssyge amerikanske officer William Minor finder et andet formål med 
ordbogen. 
 
Radioactive (også på Filmstriben) 
Biografisk drama om nobelprisvinderen Marie Curie og hendes livslange kamp for, ikke kun at opdage 
grundstofferne Polonium og Radium, men også for at blive retmæssigt anerkendt i den videnskabelige 
verden. Fra 15 år. 
 
Teorien om alting 
Den lovende videnskabsmand Stephen Hawking er kun 21 år, da han rammes af en aggressiv sklerose. 
Han får af lægen kun to år at leve i! Yderligere er Stephen nyforelsket, og kæresten Jane Wilde nægter 
tappert at forlade ham. De bliver gift, men ægteskabet er ikke blot en dans på roser. 
 
Tesla (Filmstriben) 
Biografisk drama om geniet Nikola Tesla og hans kamp for at udnytte vekselstrøms mange fordele i en 
konservativ verden. For et voksent biografisk interesseret publikum fra 15 år. 
 
 
 


