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Norsk-svenske Filmdage finder sted 
i Grand Teatret i København og Øst for Paradis i Aarhus.
 

Filmdagene arrangeres af Copydan Verdens TV i samarbejde 
med Grand Teatret, Norges Ambassade i Danmark og  
Sveriges Ambassade i Danmark. 
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Fra 11. til 14. juni inviterer vi til den første udgave af Norsk- 
svenske Filmdage. Her vil vi trække de norske og svenske film 
ekstra frem i lyset og forhåbentlig bidrage til at øge danskernes 
bevidsthed om de to landes filmkultur. Film som ’En mand der 
hedder Ove’ og ’Kongens valg’ har bevist, at interessen vitterligt 
findes, men når det kommer til mindre kommercielt gangbare  
produktioner, så er der stadig barrierer, som skal overskrides.  
Over en bred kam er vi nemlig ikke så gode til at opsøge hinan-
dens film her i Skandinavien – i hvert fald i mindre grad end, hvad 
der gælder vores ivrige udveksling af tv-serier landene imellem.

Den filmiske kulturudveksling skulle derudover også gerne  
understrege, hvor meget de skandinaviske lande har til fælles,  
ikke kun kulturelt, men også økonomisk, politisk og miljømæssigt.  
Og endelig ønsker vi at bidrage positivt til sprogforståelsen  
mellem de skandinaviske lande.

Det var de honnette ambitioner. Derudover er vi også stolte over, 
at kunne præsentere publikum for en bred vifte af stærke filmop-
levelser fra vores nordlige naboer. Og der er nok at tage af.  
Udvalget her er vores aktuelle bud. 

Gå og se – rigtig god fornøjelse!

 

Ingvard Havnen – Norges Ambassadør i Danmark  
Fredrik Jörgensen – Sveriges Ambassadør i Danmark  
Kim Foss – Direktør, Grand Teatret  
Jacob Graff Hedebrink – Direktør, Copydan Verdens TV 

Köpenhamn
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Af Ivica Zubak
97 min  •  Medvirkende: Can Demirtas, David Nzinga, Lena Endrei m.fl.  •  
Rettigheder: Filmbazar  •  Vises med danske undertekster 

’En hustlers dagbog’ imponerede ved sin svenske premiere  
tidligere på året, hvor bl.a. Dagens Nyheter fremhævede filmens 
helt særlige blend af blodig alvor og skamløs humor og derudover 
udråbte den til den sjoveste svenske dramakomedie siden Josef 
Fares’ ’Jalla!  Jalla!’.  

Filmen følger andengenerationsindvandreren Metin, en ung små-
forbryder fra en af Stockholms forstæder. Her gælder de uskrevne 
regler, og de lokale, etniske ’domstole’ får altid det sidste ord.  
Metin skriver dagbog om alt, hvad han ser og gør. Han drømmer 
om at blive skuespiller, men mister sin dagbog efter en uforglem-
melig optræden til teaterskolens optagelsesprøve, og så opdages 
hans autentiske ’stemme’ af det litterære miljø.

EN HUSTLERS DAGBOG  
(MÅSTE GITT)
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Af Johan Löfstedt 
91 min  •  Medvirkende: Björn Löfstedt, Gunilla Carlsén, Kina Löfstedt,  
Pelle Löfstedt m.fl.  •  Rettigheder: Stavro Film  •  Vises med engelske 
undertekster 

Mød Björn og hans fire søstre – alle midt i livet og nedkommende 
fra den gudsforladte lilleby Vadstena. Da deres far dør, finder de 
en videohilsen, som han har efterladt sig. Denne hilsen fra den nu 
hinsidige får søskendeflokken til at sætte spørgsmålstegn ved de 
valg, som de har truffet i livet – og overveje hvordan de hver især 
bedst bør leve fremadrettet. Det er her, at Björn bestemmer sig for 
at udfordre sit livs største frygt. 

Instruktøren Johan Löfstedts egen slægt stiller sine liv til rådighed 
i en besnærende hybridfilm, der fint balancerer mellem det opløf-
tende og det vemodige.

 

 

SMÅSTAD
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Af Johannes Nyholm 
90 min.  •  Medvirkende: Christian Andrén, Johan Kylén, Anna Bjelkerud, 
Linda Faith m.fl.  •  Rettigheder: Scanbox Entertainment  •   
Vises med danske undertekster 

’Kæmpen’ blev fortjent kåret som årets svenske film ved Guldbag-
ge-uddelingen i januar. Filmens hovedperson, som hedder Rikard, 
er autist og derudover stærkt deform. Men han giver sig ikke uden 
kamp. Faktisk er han overbevist om, at han vil blive genforenet 
med sin mor, hvis bare han vinder det nordiske petanquemester-
skab. Og han har både vennen Johan og en 60 meter høj kæmpe 
til at støtte sig. 

Under alle filmens pinligheder og absurditeter rumler en rå føl-
somhed, hvor naturalismen får lov til at tiltvinge sig plads i fablen, 
f.eks. ved petanque-mesterskaberne, hvor Rikards finalemodstan-
dere spilles af virkelighedens danske mestre i sportsgrenen! 

KÆMPEN  
(JÄTTEN)
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Af Ole Giæver 
85 min.  •  Rettigheder: Øst for Paradis  •  Vises med danske undertekster 

Ole Giæver var sidst aktuel med ’Mod naturen’, hvis selvironiske 
mandsportræt også tog de danske biografgængere med, om ikke 
storm, så en masse overgivne latterbrøl. I ’Fra balkonen’ er in-
struktøren atter hovedperson, men her ’spiller’ han ikke. 

En ’tid- og rum-odyssé’ kalder han selv værket, der benytter in-
struktørens balkon i Oslo som filmens centrale location. Herfra 
udfoldes en filosofisk og personlig fortælling, som med hudløs 
ærlighed og megen humor blander fiktion, arkivmateriale og do-
kumentariske scener fra instruktørens liv. 

Filmen bygger samtidig naturligt videre på tematikken fra ’Mod 
naturen’, for Giævers projekt er fremdeles det samme: At beskrive 
hvad det vil sige at være menneske. 

 

FRA BALKONEN
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Af Roar Uthaug 
105 min.  •  Medvirkende: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff 
Oftebro, Thomas Bo Larsen, Mette Horn m.fl.  •  Rettigheder: Nordisk 
Film  •  Vises med engelske undertekster 

Katastrofefilm og menneskeligt drama blandes fermt i Roar 
Uthaugs norske dundersucces, hvor Thomas Bo Larsen og Mette 
Horn (ikke uden humor) leverer det ekstra, danske krydderi. 

’Bølgen’ tager afsæt i en naturkatastrofe, der angiveligt ikke  
skulle være så urealistisk endda: Ved Geiranger er et stort styk-
ke af fjeldet ved at ramle ned i fjorden, hvilket vil resultere i en 
enorm tsunami. Geologen Kristian (Kristoffer Joner) og hans datter 
er skilt fra resten af familien, og der er kun 10 minutter til at den 
altødelæggende, 80 meter høje mur af frådende vand og løsrevne 
klipper vil ramme land! 

BØLGEN
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Af Trude Berge Ottersen og Gry Elisabeth Mortensen 
98 min.  •  Rettigheder: Koko Film  •  Vises med engelske undertekster
 
’Ishavsblod – de sidste selfangerne’ er en arktisk, havgående  
roadmovie, hvis barske mænd og kvinder trodser ishavets kulde 
og ensomhed.  Selvom omgivelserne er rå, så er sammenholdet 
varmt blandt besætningen, som blandt andet tæller den vejrbidte 
kaptajn Bjørne, den opvakte vårunge Håkon og entusiasten Espen, 
som har gemt på bedstefarens hullede uldundertøj i håbet om at 
blive lige så sej som ham. Men spørgsmålet er, om han – eller de 
andre ombord – har nogen fremtid på havet. Sælfangerne er en 
uddøende race, og selv om filmens to instruktører er med på jagt, 
så er der mere ishav end blod i filmen, for kameraet kigger næn-
somt væk, når byttet nedlægges. I stedet er det livet på søen og 
isflagerne, som skildres, mens debatten om sælfangst kun berøres 
flygtigt. Af gode grunde, for det, filmen dokumenterer, er det  
allersidste togt med den allersidste hvalfangerbåd i norsk farvand.

 

ISHAVSBLOD – DE SIDSTE 
SELFANGERNE
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Af Kasper Collin 
91 min.  •  Rettigheder: NonStop Entertainment  •   
Vises med engelske undertekster

1950’ernes bebop-generation forstod at nyde livet i fulde drag 
med sprut, opium og jazz. Men når man lever hurtigt, risikerer 
man at dø ung. Det blev trompetisten og jazztalentet Lee Morgans 
skæbne, da han blev skudt i et jalousidrab i en alder af blot 33 år. 
Et drab, der satte punktum for et mildest talt turbulent liv og æg-
teskab. Før sin tidlige bortgang spillede Morgan blandt andet med 
Dizzy Gillespie og i Art Blakey’s Jazz Messengers, og han regnes 
af mange som på samme niveau som Miles Davis – både på grund 
af sin cool karisma og sit usvigelige talent. ‘I Called Him Morgan’ 
optrevler den vilde historie gennem interviews med Morgans kone 
Helen, der mange årtier senere (og blot en måned før sin død i 
1996) fortæller den vilde og tragiske historie om deres liv og om 
Morgans mord. Svenske Kasper Colli maler sit tidsbillede af New 
York fra Harlem til Birdland i lysende neon og blå toner. ‘Den bed-
ste jazz-dokumentar siden ‘Let’s Get Lost’’, lød det i The Guardian.

I CALLED HIM MORGAN



PROGRAM GRAND TEATRET side  
SØNDAG 11. JUNI 
19.00 En hustlers dagbog 4  

MANDAG 12. JUNI 
19.00 Ishavsblod – de sidste selfangerne 10 
21.30 Kæmpen 6

TIRSDAG 13. JUNI
19.00 Småstad 5
21.30 I Called Him Morgan 11

ONSDAG 14. JUNI
19.00 Fra balkonen 7
21.30 Bølgen 8  

PROGRAM ØST FOR PARADIS  
SØNDAG 11. JUNI 
19.00 Fra balkonen 7  

MANDAG 12. JUNI
19.00 Ishavsblod – de sidste selfangerne 10 
21.30 I Called Him Morgan 11 

TIRSDAG 13. JUNI
19.00 Småstad 5
21.30 Kæmpen 6

ONSDAG 14. JUNI 
19.00 En hustlers dagbog 4
21.30 Bølgen 8


