FÖRENINGEN FÄLTJÄGARE I STOCKHOLM
Inbjudan till militär filmafton:
Lysande skådespelartrio i dramat BRÖDER
Filmen ”Bröder” är en dansk filmproduktion, som har rönt mycket stor uppmärksamhet.
Den är aktuell eftersom den behandlar följder av posttraumatiskt stressyndrom, det vi
kanske hört talas om som PTSD, vilket drabbat soldater i bl.a. Kongo, Vietnam, Irak och nu
i Afghanistan och har blivit en del av vår samtids tragedi. Men egentligen hade filmens
olycka kunnat hända i vilken oroshärd som helst i världen. För även om den handlar om
krigets fasor så är det här framför allt en berättelse om efterverkningarna – om att möta
krigstraumat på hemmaplan, om sorg och sorgearbete, syskon- och föräldraskap och, inte
minst, om kärlek. En berättelse som med skiftande perspektiv omintetgör alla föreställningar om livets och människans förutsägbarhet.
Mycket har regissören de fantastiska skådespelarna att tacka för, deras insats är inget
annat än lysande. Överhuvudtaget är samtliga påfallande komplexa, välskrivna och
”verkliga”. Bröder är ett oerhört väl berättat drama. Måste ses!
’Susanne Biers film handlar om hur en
hemsk och plötslig olycka på ett ögonblick
slår sönder några människors liv och vardag.
Här handlar det om hur en olycka påverkar
några människor och deras förhållningssätt
till varandra. Olyckan är något oväntad i
detta fall, då dess offer, Michael, är en högt
uppsatt dansk officer på FN-uppdrag i
Afghanistan. Strax efter att han anlänt skjuts
helikoptern ned, som han och några kollegor
färdas i och Michael dödförklaras.
Hemma i Danmark får hans vackra hustru
Sarah och två små döttrar beskedet att deras
make och far omkommit. I sorgen som följer
söker Sarah och Michaels yngre bror Jannik
stöd och tröst hos varandra. Jannik är sin

trygge och lyckade brors raka motsats – en, i
och för sig charmig, loser, vars liv kantats av
fyllor, misshandel och en fängelsevistelse.
Han är inte vatten värd i sin stränge fars
ögon, men i sorgearbetet efter brodern får
Jannik ett ansvar och en ny roll att axla.
En kärlekshistoria mellan honom och
svägerskan är i vardande, då allt tar en ny
vändning: det visar sig att Michael –
mirakulöst nog – faktiskt lever! Han
återvänder, svårt traumatiserad, bara för att
finna sin och broderns positioner radikalt
omflyttade. Nu är Jannik den tryggt stabile,
medan Michael står med ena foten kvar i det
afghanska krigshelvetet.’

Filmaftonen på FHS inleds med en introduktion om svenska försvarsmaktens veteranstöd
av övlt Anders Stach, chef FM veteranavdelning.
VISNING:
PLATS:
AVGIFT:
ANMÄLAN:

Kl. 18.00 torsdagen 22 november 2012, längd 1t 50 min, textad.
OBS tiden! Porten låses kl. 18.00 (tel. 070-639 55 20 om Du är försenad)
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 (bakom Östra station)
50:- (tag gärna med en kamrat)
senast tisdagen 20 nov. 2012 till jan.henrik@telia.com 08-660 55 20.

EFTERÅT:

Samling för en öl och en korv i FHS PUB
Styrelsen hälsar välkommen!

