
 

 

 

 

Svenske  film  

Biografiske  film:  

Hip  hip  hurra!  Instrueret  af  Kjell  Grede   
Emneord:  biografiske  film,  skagensmalere,  malerkunst  
I  lyse  farver  og  med  motiver,  der  ofte  ligger  tæt  på  de  originale  materialer,  giver  filmen  et  personligt  
portræt  af  Skagensmaleren  P.S.  Krøyer  (1851-1909),  hans  kunst,  indre  konflikter  og  kunstnermiljøet  
omkring  ham.   
Svensk  og  dansk  
Medvirkende:  Stellan  Skarsgård,  Lene  Brøndum,  Pia  Vieth  m.fl.  
 
Monica  Z  instrueret  af  Per  Fly  
Emneord:  biografiske  film,  sangere,  jazz  
19-årige  Monica  Zetterlund  arbejder  som  telefondame  om  dagen  og  kæmper  for  at  slå  igennem  som  
jazzsanger  om  natten.  Gennembruddet  kommer,  da  hun  møder  digteren  Beppe  Volgers  og  begynder  at  
sætte  musik  til  hans  svenske  digte.   
Svensk  og  engelsk  tale  
Medvirkende:  Edda  Magnason,  Sverrir  Gudnason,  Kjell  Bergqvist  m.fl.  

Drama:  

Den  alvorsfulde  leg  instrueret  af  Pernilla  August  
Emneord:  drama,  kærlighed,  utroskab  
Arvid  og  Lydia  mødes  og  forelsker  sig  en  smuk  sommeraften  i  den  svenske  skærgård.  Det  bliver  dog  
ikke  til  mere,  da  de  begge  er  uden  midler  og  er  nødt  til  at  gifte  sig  til  penge  og  status.  Flere  år  senere  
mødes  de  igen.   
Medvirkende:  Sverrir  Gudnason,  Karin  Franz  Körlöf,  Liv  Mjönes,  Michael  Nyqvist  m.fl.   
 
Bryllupsfotografen  instrueret  af  Ulf  Malmros   
Emneord:  drama,  bryllup,  fotografer  
Den  langhårede  og  tatoverede  Robin  forsøger  sig  som  bryllupsfotograf  i  Stockholm,  da  han  mister  
jobbet  på  den  lokale  papirfabrik.  Her  møder  han  overklassespigen  Astrid,  der  også  vil  være  fotograf.   
Medvirkende:  Björn  Starrin,  Tuva  Novotny,  Kjell  Bergqvist  m.fl.  
 
Fire  nuancer  af  brunt  instrueret  af  Tomas  Alfredson   
Emneord:  drama,  komedier,  episodefilm  
Ulykker,  incest,  utroskab  og  død  blander  sig  med  en  ubærligt  brun  og  kedelig  hverdag.  Sådan  tegner  
filmen  en  mosaik,  der  giver  et  billede  af  det  moderne  menneske.   
Svensk  og  sporadisk  dansk  tale   
Medvirkende:  Anna  Björk,  Ulf  Brunnberg,  Elisabet  Carlsson  m.fl.  
 
Force  majeure  instrueret  af  Ruben  Östlund  
Emneord:  drama,  komedier,  ægteskaber  
Et  ægteskab  rystes  i  sin  grundvold  da  mandens  reaktion  i  forbindelse  med  en,  viser  det  sig,  ufarlig  
lavine  ikke  var  den  hverken  han  eller  hans  hustru  havde  regnet  med.   
Medvirkende:  Johannes  Bah  Kuhnke,  Lisa  Loven  Kongsli  m.fl.  
 
Gensynet  instrueret  af  Anna  Odell  
Emneord:  drama,  mobning,  hævn  
Den  kiksede  Anna,  der  nu  er  kunstner  og  filminstruktør,  blev  ikke  inviteret  med  til  sin  skoleklasses  20  
års  jubilæumsfest.  Men  i  en  rekonstruktion  af  festens  forløb,  hvis  hun  havde  været  med,  bearbejder  
hun  fortiden  og  klassekammeraternes  roller  og  bevæggrunde.   
Medvirkende:  Anna  Odell,  Anders  Berg,  David  Nordström  m.fl.   
 
Sladder  instrueret  af  Colin  Nutley   
Emneord:  drama,  skuespillere,  kvinder  
10  berømte  skuespillerinder  plejer  at  være  gode  veninder,  men  de  er  også  beregnende  konkurrenter.  
Det  ses  tydeligt,  da  9  af  dem  har  prøvefilmet  til  den  samme  prestigefyldte  hovedrolle.   
Svensk  og  sporadisk  engelsk  tale   
Medvirkende:  Pernilla  August,  Helena  Bergström,  Stina  Ekblad,  Lena  Endre  m.fl.  
 
  



     
     

                  
                 

         
      

 
       
    

                    
                
                  
           

          
 

     
        

               
    

        
 

         
    

                    
           

                
        

 
       

    
                  
                   

           
          

 
     

    
                  

               
            

        
 

      
    

               
                  

          
     

          
 

     
    

                   
                 

               
    

         
 

        
    

           
              

        

Grænse instrueret af Ali Abbasi 
Emneord: trolde, kærlighed, moral, ensomhed 
Tina kan lugte andre menneskers følelser, hvilket er ret nyttigt i jobbet som tolder. Privat har Tina det 
imidlertid svært, en kromosomfejl bevirker, at hun føler sig udenfor, men alt ændrer sig da hun møder 
Vore, der har stærke holdninger til menneskets eksistens. 
Medvirkende: Eva Melander, Eero Milonoff m.fl. 

Himlens hjerte instrueret af Simon Staho 
Emneord: drama, ægteskab, utroskab 
Lars og Susanna er lykkeligt gift og har været det i tyve år. Venneparret Ann og Ulf kan også snart 
fejre 20-års bryllupsdag, og også de er lykkelige. Under en af de rituelle parmiddage, hvor vennerne 
spiser god mad og drikker årgangsvine, bliver emnet uroskab bragt på banen, og det sætter gang i en 
heftig diskussion, som får afgørende konsekvenser for de to ægtepar. 
Medvirkende: Mikael Persbrandt, Lena Endre, Jakob Eklund, Maria Lundqvist m.fl. 

Kronprinsessen instrueret af Kathrine Windfeld 
Emneord: drama, politikere, kvinder, Hanne-Vibeke Holst trilogien 
Skildring af den 35-årige nybagte miljøminister Charlotte Ekeblads kamp for sine idealer, og den høje 
pris hun betaler. 
Medvirkende: Alexandra Rapaport, Ulf Friberg, Suzanne Reuter m.fl. 

En mand der hedder Ove instrueret af Hannes Holm 
Emneord: drama, mænd, alderdom 
Den 59-årige Ove har mistet sin kone og sit job gennem 43 år og er blevet en vred og bitter, 
selvmordstruet gammel mand, hvis holdepunkt bliver at være regelrytter for parcelhuskvarterets 
beboere. Men den unge kvinde Parvaneh og hendes familie giver ham nye perspektiver på livet. 
Medvirkende: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg m.fl. 

Min lille søster instrueret af Sanna Lenken 
Emneord: drama, søstre, spiseforstyrrelser 
Stella ser op til sin storesøster Katja, men Katja har store humørudsving, og Stella finder ud af, at 
Katja lider af spiseforstyrrelse. Men hun siger ikke noget til forældrene, da Katja i så fald truer med at 
afsløre, at Stella er lidt lun på Katjas voksne skøjtetræner. 
Medvirkende: Rebecka Josephson, Amy Deasismont, Annika Hallin, Henrik Norlé m.fl. 

Play instrueret af Ruben Östlund 
Emneord: drama, unge, indvandrere 
En flok utilpassede drenge har fundet på et effektivt trick. Ved hjælp af snak og rollespil får de 
franarret deres jævnaldrende ofre mobiltelefoner, penge osv. Deres ofre denne dag er tre drenge, der 
først bliver forfulgt og dernæst tvunget med banden rundt i Gøteborg. 
Medvirkende: Anas Abdirahman, Sebastian Blyckert, Yannick Diakite m.fl. 

The square instrueret af Ruben Östlund 
Emneord: drama, kunst, moral 
Christian er kunstnerisk leder på et kunstmuseum i Stockholm, hvor næste udstilling er en firkantet 
installation. En dag på vej på arbejde udsættes Christian for et tricktyveri og en lavine af mere eller 
mindre bizarre hændelser ryster hans ellers så perfekte liv. 
Svensk, dansk og engelsk tale 
Medvirkende: Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Claes Bang m.fl. 

Svenskjävel instrueret af Ronnie Sandahl 
Emneord: drama, unge, arbejdsløshed 
Den svenske 24-årige pige Dina er flyttet til Norge for at få arbejde. Det får hun hos den tidligere 
tennisstjerne Steffen, hvis kone er bortrejst. Dina passer den lille datter Siri, der elsker hende. Det gør 
teenagedatteren Ida i hemmelighed også og bliver jaloux på romancen mellem Steffen og Dina. 
Svensk og norsk tale 
Medvirkende: Bianca Kronlöf, Henrik Rafaelsen, Mona Kristiansen m.fl. 

De ufrivillige instrueret af Ruben Östlund 
Emneord: drama, episodefilm, livet 
Gennem fem af hinanden uafhængige historier fortæller filmen eksperimenterende, men samtidig 
meget konkret om det moderne menneskes problemer med at navigere rundt i livet. 
Medvirkende: Villmar Björkman, Lola Ewerlund, Maria Lindqvist m.fl. 



 
Ved  vejs  ende  instrueret  af  Ingmar  Bergman   
Emneord:  drama,  alderdom,  far-søn  forholdet  
Den  aldrende  professor  Isak  Borg  skal  rejse  til  Lund  for  at  blive  fejret  som  jubeldoktor.  Det  bliver  en  
rejse,  der  konfronterer  Isak  med  fortiden  og  med  sit  eget  kyniske  gemyt.   
Medvirkende:  Victor  Sjöström,  Bibi  Andersson,  Gunnar  Björnstrand  m.fl.  
 
Vidunderlig  kærlighed  instrueret  af  Johan  Brisinger   
Emneord:  drama,  sorg,  far-søn  forholdet  
Lasses  familie  rammes  af  en  tragedie,  da  deres  bil  forulykker.  Moren  og  den  yngste  søn  dør,  mens  
Lasse  og  teenagesønnen  Jonas  overlever.  Begge  har  de  svært  ved  at  overvinde  sorgen,  men  langsomt  
finder  de  styrken  til  at  genoptage  tilværelsen.   
Medvirkende:  Michael  Nyqvist,  Anastasios  Soulis,  Moa  Gammel  m.fl.   
 

 

 

 

Historiske  film:  

Arn  - tempelridderen  instrueret  af  Peter  Flinth   
Emneord:  korstogene,  kærlighed,  1100-1199  
Arn  forelsker  sig  i  den  skønne  Cecilia  og  hun  bliver  gravid  inden  de  bliver  gift.  Som  straf  sender  kirken  
hende  i  kloster  og  ham  til  Jerusalem  som  tempelridder.  Men  ingen  af  dem  tvivler  på,  at  de  en  dag  vil  
blive  genforenet.   
Svensk  og  sporadisk  engelsk  og  arabisk  tale  
Medvirkende:  Joakim  Nätterqvist,  Sofia  Helin,  Stellan  Skarsgård  m.fl.   
 
Udvandrerne  /  Nybyggerne  instrueret  af  Jan  Troell   
Emneord:  udvandring,  nybyggere,  1840-1849,  1850-1859,  USA  
Karl  Oskar  er  en  fattig  bonde  i  Småland  i  midten  af  1800-tallet,  og  da  høsten  slår  fejl  og  sulten  nager  
beslutter  han  sammen  med  sin  kone  Kristina,  børnene  og  andre  fra  sognet  at  rejse  til  det  forjættede  
Land  Amerika.   
Svensk  og  sporadisk  engelsk  tale   
Medvirkende.  Max  von  Sydow,  Liv  Ullmann,  Eddie  Axberg  m.fl.  

Komedier:  

Englegård  - alle  gode  gange  tre  instrueret  af  Colin  Nutley   
Emneord:  komedier,  landsbyer,  familien,  hemmeligheder  
Fanny  Zander  vender  efter  seksten  år  tilbage  til  sin  hjemstavn,  fordi  datteren  Alice  vil  kende  sine  
rødder  og  få  opklaret,  hvem  hendes  morfar  er.  Fanny  gemmer  nemlig  på  en  hemmelighed.  Men  Alice  
får  en  slags  svar,  som  hjælper  hende  til  at  komme  videre  i  livet.   
Medvirkende:  Helena  Bergström,  Rikard  Wolff,  Sven  Wollter  m.fl.   
 
Farmand  instrueret  af  Josef  Fares  
Emneord:  komedier,  parforhold,  manderollen,  graviditet  
Livsnyderen  Aziz,  der  har  været  enkemand  i  mange  år,  glæder  sig  til  at  blive  bedstefar.  Men  der  er  
bare  det  problem,  at  svigerdatterens  struttende  mave  er  falsk,  for  sønnen  er  steril!  Hvordan  får  man  
bedraget  fortalt  til  den  forventningsfulde  Aziz?   
Medvirkende:  Jan  Fares,  Torkel  Petersson,  Hamadi  Khemiri  
 
Flykten  till  framtiden  instrueret  af  Ulf  Malmros,  Jaana  Fomin  
Emneord:  komedier,  tidsrejser,  hjertesygdomme  
22-årige  Svante  har  en  hjertesygdom,  der  ikke  kan  helbredes  i  1973.  Men  da  han  opdager,  at  han  kan  
rejse  frem  og  tilbage  mellem  1973  og  2016,  hvor  han  kan  få  rutinemæssig  operation  starter  et  kapløb  
mod  tiden,  for  at  han  kan  nå  at  redde  sig  selv.   
Medvirkende:  Elias  Palin,  Victoria  Dyrstad,  Henrik  Dorsin  m.fl.  
 
Heartbreak  hotel  instrueret  af  Colin  Nutley   
Emneord:  komedier,  kvinder  
To  fraskilte  kvinderne  i  40’erne  vil  videre  med  livet.  Nu  er  børnene  flyttet  hjemmefra,  så  jagten  på  
kærligheden  fører  dem  til  mere  end  en  bar.  
Medvirkende:  Helena  Bergström,  Maria  Lundqvist,  Claes  Månsson  m.fl.  
 
  



 

 

Den  hundredårige  der  kravlede  ud  ad  vinduet  og  forsvandt  instrueret  af  Felix  Herngren  
Emneord:  komedier,  road  movies,  alderdom,  mænd  
Allan  Karlsson  flygter  fra  plejehjemmet  på  selve  sin  100-års  fødselsdag.  Han  får  ved  et  tilfælde  
overladt  en  kuffert  med  50  millioner  kroner  af  en  rocker.  Den  slæber  han  med  sig  med  rockerbanden  
og  dødsfald  i  hælene.  Samtidig  tænker  han  tilbage  på  sit  lange  liv  i  verdens  brændpunkter.   
Medvirkende:  Robert  Gustafsson,  Mia  Skäringer,  Iwar  Wiklander  m.fl.   
 
Den  hundredetårige,  der  stak  af  fra  regningen  og  forsvandt  instrueret  af  Felix  Herngren,  
Måns  Herngren  
Emneord:  komedier,  road  movies,  alderdom  
Den  100  årige  vender  tilbage;  et  år  ældre  og  i  pengenød.  Sammen  med  vennerne  indleder  han  jagten  
efter  en  forsvunden  opskrift  på  en  fantastisk  sodavand,  der  kan  gøre  dem  rige,  men  hvad  han  ikke  ved  
er  at  mafiaen,  CIA  og  andre  galninge  er  lige  hælene  på  dem.   
Medvirkende:  Robert  Gustafsson,  Iwar  Wikander,  David  Wiberg  m.fl.   
 
Mit  liv  som  hund  instrueret  af  Lasse  Hallström   
Emneord:  drama,  komedier  
Fortælling  fra  Sverige  i  1959  om  12-årige  Ingemar  som  bor  med  mor  og  storebror  Erik  i  en  lille  
lejlighed.  Som  en  sand  overlevelseskunstner  formår  han  at  holde  alle  katastrofer  på  afstand  med  
humor  og  ukuelighed  på  trods  af  drillerier,  moderens  sygdom  og  død  og  hunden  Sickan's  aflivning.   
Medvirkende:  Anton  Glanzelius,  Tomas  von  Brömssen,  Anki  Lidén  m.fl.  
 
The  Stig-Helmer  story  - en  skamløst  nostalgisk  komedie  instrueret  af  Lasse  Åberg   
Emneord:  komedier,  barndom,  ungdom  
Den  nu  70-årige  Stig-Helmer  ser  sammen  med  sin  ven  Ole  tilbage  på  sit  liv.  Sammen  prøver  de  at  
finde  hans  livs  stille  kærlighed,  frelserpigen  Annika,  som  han  mødte,  da  han  var  20  år  og  særdeles  
usikker  på  sig  selv.   
Medvirkende:  Lasse  Åberg,  Jon  Skolmen,  Ida  Högberg  m.fl.  
 
Tårtgeneralen  - som  jeg  minns  honom  instrueret  af  Frederik  Wikingsson  
Emneord:  komedier,  provinsbyer,  selvværd  
Köping  udnævnes  i  1984  til  Sveriges  kedeligste  by.  Selvværd  og  identitet  er  på  spil,  men  den  
mislykkede  iværksætter  Hasse  P.  vil  samle  byen  ved  at  bage  verdens  længste  smørrebrøds-sandwich  
og  gennem  Guinness  Rekordbog  få  byen  på  verdenskortet.   
Medvirkende:  Mikael  Persbrandt,  Helena  Bergström,  Agnes  Lindström  Bolmgren  m.fl.   

Krimi  og  spænding:  

Beskuerens  øje  instrueret  af  Jörgen  Bergmark  
Emneord:  tv-serier,  krimi,  Fjällbacka  mordene   
Ericas  søster  Anna  er  på  besøg  og  et  afsnit  af  tv-programmet  "Antik  i  Kubik"  optages  i  Fjällbacka.  Da  
ejeren  af  et  maleri  findes  myrdet  og  maleriet  findes  blandt  Annas  ejendele,  mistænkes  hun  for  mord.   
Medvirkende:  Claudia  Galli  Concha,  Richard  Ulfsäter,  Lennart  Jähkel  m.fl.  
 
Den  blomstertid  nu  kommer  instrueret  af  Crazy  Pictures  (Victor  Danell)  
Emneord:  katastrofefilm,  krig,  far-søn  forholdet  
Sverige  vågner  op  efter  midsommerfesten  og  er  i  undtagelsestilstand.  Telefonnettet,  Internettet  og  TV  
er  nede,  og  ingen  ved  hvad  der  sker,  udover  at  Sverige  bliver  angrebet.   
Medvirkende:  Christoffer  Nordenrot,  Jesper  Barkselius,  Lisa  Henni  m.fl.  
 
Exit  instrueret  af  Peter  Lindmark   
Emneord:  thriller,  finansverdenen,  mord  
Finansgeniet  Thomas  Skepphult  er  på  toppen  af  sin  karriere,  da  en  handel  pludselig  går  i  vasken,  og  da  
en  medarbejder  yderligere  findes  død,  bliver  Thomas  anklaget  for  mord.  Thomas  må  bruge  al  sin  viden  
om  finansverdenen,  da  flere  lig  dukker  op.   
Medvirkende:  Mads  Mikkelsen,  Alexander  Skarsgård,  Samuel  Fröler,  Kirsti  Torhaug  m.fl.  
 
Hypnotisøren  instrueret  af  Lasse  Hallström  
Emneord:  krimi,  hypnose,  politi  
En  lille  familie  bliver  brutalt  myrdet,  men  sønnen  overlever  mirakuløst  og  er  eneste  vidne.  
Kriminalkommisær  Joona  Linna  overtaler  hypnotisøren  Erik  til  at  hjælpe  ham  med  at  afhøre  drengen,  
da  han  er  for  kvæstet  til  en  almindelig  afhøring.   
Medvirkende:  Tobias  Zilliacus,  Mikael  Persbrandt,  Lena  Olin  m.fl.  



 

 

Jægerne  - mordet  i  vildmarken  instrueret  af  Kjell  Sundvall   
Emneord:  krimi,  Norrland,  lokalsamfund  
Den  stockholmske  politimand  Erik  Bäckström  møder  stor  modstand,  da  han  kaldes  til  sin  hjemby  i  
Norrland  for  at  hjælpe  det  lokale  politi  med  opklaringen  af  mordet  på  en  ung  pige.  Undervejs  får  han  
rodet  op  i  selvtiltrækkelighed,  intriger  og  ondsindethed  i  det  lille  lukkede  samfund.   
Medvirkende:  Rolf  Lassgård,  Peter  Stormare,  Annika  Nordin  m.fl.   
 
Lad  den  rette  komme  ind  instrueret  af  Tomas  Alfredson   
Emneord:  gyserfilm,  mobning,  venskab,  vampyrer  
I  Vällingbys  vinterkulde  begås  en  række  blodige  mord.  En  ny  pige,  Eli,  er  flyttet  ind  ved  siden  af  Oskar,  
som  er  bøllernes  mobbeoffer  i  skolen.  Et  venskab  opstår  mellem  de  to  12-,  snart  13-årige,  og  de  
blodige  mord  og  mobningen  fortsætter.   
Medvirkende:  Kåre  Hedebrant,  Lina  Leandersson,  Per  Ragnar  m.fl.  
 
Manden  der  ikke  var  morder   
Emneord:  tv-serier,  krimi,  seriemordere,  politi,  psykologer  
Psykologen  Sebastian  Bergman  med  speciale  i  gerningsmandsprofiler  hjælper  politiet  i  en  række  
mordsager.   
Medvirkende:  Rolf  Lassgård,  Gunnel  Fred,  Tomas  Laustiola  m.fl.  
 
Mænd  der  hader  kvinder  instrueret  af  Niels  Arden  Oplev   
Emneord:  krimi,  moral,  højreekstremister,  Stieg  Larssons  milleniumserie   
Journalisten  Mikael  Blomkvist  tager  imod  et  tilbud  fra  den  aldrende  stormagnat  Henrik  Vanger  om  at  
prøve  at  opspore  dennes  niece,  som  forsvandt  for  over  fyrre  år  siden.  Mikael  Blomkvist  får  uventet  
hjælp  af  hackeren  Lisbeth  Salander  i  en  uhyggelig  mordsag.   
Medvirkende:  Michael  Nyqvist,  Noomi  Rapace,  Sven-Bertil  Taube  m.fl.  
 
Mørketal  instrueret  af  Caroline  Cowan  
Emneord:  tv-serier,  krimi,  politi  
To  svenske  piger  findes  myrdet  i  udkanten  af  Bruxelles.  En  unge  pige  forsvinder  efterfølgende  fra  
Sverige.  Menneskehandel,  sexmisbrug  eller  noget  helt  andet?  Det  bliver  en  sag  for  A-gruppen,  en  sag  
der  kompliceres  da  en  mistænkt  findes  myrdet.   
Medvirkende:  Malin  Arvidsson,  Natalie  Minnevik,  Shanti  Roney  m.fl.   
 
En  pilgrims  død  instrueret  af  Kristoffer  Nyholm,  Kristian  Petri  
Emneord:  Palme-mordet,  krimi,  politi,  mord  
Chefen  for  rigskriminalpolitiet  Lars  Martin  Jonasson  er  frustreret  over  det  uopklarede  mord  på  
statsminister  Olof  Palme  i  1986.  Han  får  lov  til  at  sætte  en  ny  hemmelig  undersøgelse  i  gang  og  
opdager  hurtigt  at  den  tidligere  mistænkte  Christer  Petterson  må  være  uskyldig.  Mærkelige  spor  ind  i  
det  svenske  hemmelige  politi  dukker  op  og  mistanken  breder  sig  om  konspiration  på  højt  plan.   
Medvirkende:  Rolf  Lassgård,  Helena  af  Sandeberg  m.fl.  
 
Snabba  cash  instrueret  af  Daniél  Espinosa   
Emneord:  actionfilm,  gangstere,  vold  
På  overfladen  er  han  ung,  smuk  og  rig.  I  virkeligheden  kører  han  taxa  og  bor  i  en  1  værelses.  Da  han  
skal  bruge  hurtige  penge,  havner  han  intetanende  midt  i  et  bandeopgør  i  den  Stockholmske  
underverden,  og  det  er  ikke  videre  sundt  for  krop  og  sjæl.   
Medvirkende:  Joel  Kinnaman,  Matias  Padin  Varela,  Dragomir  Mrsil  m.fl.  

Kærlighed:  

Fucking  Åmål  instrueret  af  Lukas  Moodysson   
Emneord:  unge,  ensomhed,  kærlighed,  homoseksualitet  
Fortælling  om  at  være  teenager  og  anderledes  i  en  lille  svensk  provinsby  Åmål  i  1990'erne.  Man  møder  
smukke  Elin,  hendes  storesøster,  de  seje  drenge  og  tilflytteren,  den  ensomme,  længselsfulde  Agnes.   
Medvirkende:  Alexandra  Dahlström,  Rebecca  Liljeberg,  Mathias  Rust  m.fl.  
 
Girls  lost  instrueret  af  Alexandra-Therese  Keining  
Emneord:  drama,  unge,  homoseksualitet,  forelskelse  
Barndomsveninderne  Kim,  Momo  og  Bella  drikker  nektaren  fra  en  mystisk  blomst  og  forvandles  til  
drenge.  De  3  piger  udforsker  ivrigt  drengenes  verden,  men  for  Kim  er  forvandlingen  langt  mere  end  en  
leg,  hun  føler  sig  hel  i  sin  nye  krop  og  forelsker  sig  voldsomt  i  den  småkriminelle  Tony.   
Medvirkende:  Tura  Jagell,  Emrik  Öhlander,  Louise  Nyvall,  Alexander  Gustavsson  m.fl.   



Nånting  måste  gå  sönder  instrueret  af  Ester  Martin  Bergsmark  
Emneord:  drama,  kærlighed,  kønsidentitet  
Den  ca.  20-årige  Sebastian  indleder  et  forhold  til  den  jævnaldrende  Andreas.  Andreas  har  svært  ved  at  
stå  ved  forholdet  og  imens  træder  Sebastians  indre  kvinde,  Ellie,  mere  og  mere  frem.   
Medvirkende:  Saga  Becker,  Iggy  Malmborg,  Shima  Niavarani  m.fl.  
 
Socialrealisme:  
 

 

Maria  Larssons  evige  øjeblik  instrueret  af  Jan  Troell   
Emneord:  socialrealisme,  ægteskab,  kærlighed  
Maria  lever  et  liv  i  fattigdom,  med  syv  børn  og  en  utro  mand.  Gennem  kameraets  linse  genopdager  
hun  verden  og  møder  den  charmerende  fotohandler,  Pedersen.  Maria  står  til  sidst  overfor  valget  
mellem  et  ægteskab  på  godt  og  ondt  eller  at  tage  med  Pedersen  til  Danmark.   
Medvirkende:  Maria  Heiskanen,  Mikael  Persbrandt,  Jesper  Christensen  m.fl.   
 
Mig  ejer  ingen  instrueret  af  Kjell-Åke  Andersson  
Emneord:  socialrealisme,  alkoholisme,  far-datter  forholdet  
Lise  bor  sammen  med  sin  far,  stålværksarbejderen  Hasse.  Moderen  er  flyttet  sammen  med  en  anden  
mand,  og  Hasse  drukner  sorgen  i  alkohol.   
Medvirkende:  Michael  Persbrandt,  Ping  mon  Wallén,  Saga  Samuelson  m.fl.   
 
Op  på  barrikaderne  instrueret  af  Mikael  Marcemain   
Emneord:  socialrealisme,   
Erik,  Tommy,  Lena  og  Rebecka  kommer  fra  vidt  forskellige  kår,  men  finder  sammen  i  Gôteborg,  hvor  
deres  veje  i  perioden  1966  til  1976  krydses  på  godt  og  ondt,  og  hvor  der  sættes  skarpt  fokus  på  deres  
kærlighedsforhold  og  politiske  aktiviteter.   
Medvirkende:  Sverrir  Gudnason,  Fanny  Risberg,  Simon  J.  Berger  m.fl.  
 
Spise  sove  dø  instrueret  af  Gabriela  Pichler  
Emneord:  socialrealisme,  indvandrere,  far-datter  forholdet  
20-årige  Resa  er  dygtig  til  og  glad  for  sit  arbejde  på  salatfabrikken  i  en  sydsvensk  provinsby.  Da  hun  
bliver  fyret  rystes  hendes  verden,  men  trods  alle  odds  imod  sig  kæmper  hun  og  tager  sagen  i  egen  
hånd.   
Emneord:  Nermina  Lukǎc,  Milan  Dragišić,  Jonathan  Lampinen  m.fl.   
 
Svinalängorna  instrueret  af  Pernilla  August   
Emneord:  drama,  socialrealisme,  svigt,  barndom  
Leena  lever  i  et  trygt  forhold  med  sin  mand  og  to  døtre.  Hendes  liv  bliver  vendt  på  hovedet  da  hun  
bliver  kaldt  til  sin  mors  sygeleje.  Hun  konfronteres  med  barndommens  svigt.   
Medvirkende:  Noomi  Rapace,  Ola  Rapace,  Outi  Mäenpää  m.fl.  
 
 
 
 
 


