
 PROGRAM FILMHUSET 21–22 mars 2014 
 
Sveriges Förenade Filmstudios presenterar 

SVENSKA GULDKORN – filmer som roade, berörde och formade Sverige 
Filmhelg guidad av Ulf Nordström och Jenny Lindberg 
 
 
LÖRDAG 21 MARS 
Bio Victor 
09.15 INTRODUKTION – Ulf Nordström och Jenny Lindberg 
09.30 FILMARVET FÅR NYTT LIV - Lova Hagerfors, projektledare för Filminstitutets digitaliseringsprojekt,  
guidar oss genom vår filmhistoria med hjälp av filmklipp ur klassiker och oförtjänt bortglömda verk. 
10.30 Kaffepaus i Filmhusets foajé 
10.50 FLICKAN FRÅN TREDJE RADEN, regi Hasse Ekman 1949, 86 min 
Eva Henning är den mystiska flickan som uppenbarar sig för teatermannen Hasse Ekman en sen kväll efter  
en misslyckad premiär. Hennes berättelse om en ring och dess öden formar sig till en historia om olyckor, död, 
kärlek, drömmar och längtan. 
12.30 Lunch i Filmhusets restaurant  
Bio Mauritz 
13.30 HALLO BABY, regi Johan Bergenstråhle 1976, 106 min 
Marie-Louise De Geer Bergenstråhle, numera Ekman, väckte stort uppseende med sina många nakenscener  
i den självbiografiskt inspirerade Hallo Baby, som med okonventionella grepp skildrar en kvinnlig konstnärs 
uppväxt och ungdom i storstaden. Läs mer om Marie-Louise Ekman i Filmrutan 4/14! 
15.30 Kaffe/fruktpaus i Filmhusets foajé 
16.00 INGRID BERGMAN MED EGNA ORD 
Det är 100 år sedan Ingrid Bergman föddes. Det kommer bland annat att uppmärksammas genom  
en ny dokumentärfilm, ”Ingrid Bergman med egna ord”, regisserad av Stig Björkman. Han gästar filmhelgen  
för att berätta om Ingrid Bergman och introducera filmen ”En kvinnas ansikte”. 
16.45 EN KVINNAS ANSIKTE, regi Gustav Molander 1938, 101 min 
En svensk filmatisering av Francis de Croissets pjäs ”Il était une fois”. En ung kvinna med vanställt ansikte utövar 
utpressning för att få in pengar. Hon riktar ett hat mot alla människor i sin omgivning. Av en slump träffar  
hon en läkare som vill ge henne en ny chans i livet. 
18.30 Middag i Filmhusets restaurant  
Bio Victor 
20.00 INTERMEZZO, regi Gustaf Molander 1936, 96 min 
Gösta Ekman (den äldre) är den medelålders musikprofessorn som förälskar sig i barnens pianolärarinna  
och lämnar sin familj för henne. En framgångsrik melodram, inspelad på nytt i Hollywood 1939, också då  
med Ingrid Bergman i den kvinnliga huvudrollen. 
 
SÖNDAG 22 MARS 
Bio Victor 
09.30 EN DAG I STADEN, regi Pontus Hultén, Hans Nordenström 1956, 20 min 
En experimentfilm om individualisten som rör sig i den obegripliga staden. 
10.00 PARADISTORG, regi Gunnel Lindblom 1977, 112 min 
Fyra generationer möts om somrarna i en gammal grosshandlarvilla i Stockholms skärgård, där 
familjekonflikterna bryter ner idyllen. Ulla Isakssons roman filmades på Ingmar Bergmans initiativ, med  
Sif Ruud som läkaren Katha, familjeöverhuvudet som allting kretsar kring. 
12:00 Lunch i Filmhusets restaurant 
13.15 FIMPEN, regi Bo Widerberg 1974, 87 min 
Folkhemssagan om sexåringen som blir fotbollsstjärna är en av Bo Widerbergs lättsammaste filmer, med 
underhållande insatser av Monica Zetterlund, Magnus Härenstam och Ernst Hugo Järegård, liksom dåtidens 
svenska fotbollslandslag under ledning av Georg Åby Ericson.  
Mårten Blomkvist, som skrivit boken Höggradigt jävla excentrisk – en biografi över Bo Widerberg, introducerar 
”Fimpen”. 
15.00 Kaffe/fruktpaus i Filmhusets foajé 
15.30 ÅKE OCH HANS VÄRLD, regi Allan Edwall 1984, 99 min 
Bertil Malmbergs roman från 1924 blev i Allan Edwalls regi en lyhörd och varm skildring av sexårige Åkes uppväxt 
i en landsortsstad på tröskeln till 1930-talet. Gunnel Fred och filmdebuterande Loa Falkman spelar föräldraparet.  
 
 
Tack till Svenska Filminstitutets Filmarkiv och Bildarkiv 


