


I början av 2000-talet gjorde Maud Nycander kortfilmen Kärlek och fiskpinnar där hon på nära håll fick följa paret Lena 
och Johan och deras familjeliv. De var två unga människor som hade träffats, blivit blixtförälskade och ett år senare fått 
sitt första barn. Ytterligare en dotter föddes ett par år senare och familjen väntade tillökning. Det blev en berättelse med 
stor igenkänning om snabbmakaroner, stinkande sophinkar, löss på dagis, men också om det fantastiska med att leva 
tillsammans i en familj. Filmen handlade också om hur svårt det är att hålla åtrån levande mellan man och kvinna, inte 
minst under de kaotiska småbarnsåren.

När Maud nu kommer tillbaka till Johan och Lena har de varit tillsammans i 25 år, två av de tre döttrarna har hunnit 
flytta hemifrån och paret är mitt uppe i en separation. Med en unik access får regissören på nära håll följa processen ge-
nom skilsmässan från både Johan och Lenas perspektiv. Återblickar från småbarnsåren som skildrades i den förra filmen 
vävs ihop med nutiden. Johan och Lena lyckas behålla både värme och respekt för varandra, men hur fortsätter man 
livet utan den man sett som sin andra hälft? Hur ska barnen reagera och kan en separation vara enda sättet för kärleken 
att överleva? De mer eller mindre vuxna döttrarna reagerar med både ilska, sorg och ett visst äckel inför tanken att för-
äldrarna ska börja dejta. En både humoristisk och sorglig dokumentär som många kan relatera tilom ett av livets stora 
åtaganden – den livslånga kärleken. 

En varm och mänsklig dokumentär om Johan och Lena som efter 25 år tillsammans 
har kommit fram till att skilsmässa är det enda sättet att fortsätta känna kärleken. 
Äktenskapet har gått i stå, de känner båda en längtan efter något annat. De ska nu
skiljas, men som vänner.

I början av 2000-talet gjorde Maud Nycander 
kortfilmen Kärlek och fiskpinnar där hon på nära 
håll fick följa vännerna Johan och Lena och deras 
familjeliv. De var två unga människor som hade 
träffats, blivit blixtförälskade och ett år senare fått 
sitt första barn. Ytterligare en dotter föddes ett par 
år senare och familjen väntade tillökning igen. 

Det blev en berättelse med en stor igenkännings-
faktor om snabbmakaroner, stinkande sophinkar, 
löss på dagis, men också om det fantastiska med 
att leva tillsammans i en familj. Filmen kom också 
att handla om hur svårt det kan vara att hålla åtrån 
levande i relationen, inte minst under de kaotiska 
småbarnsåren. 

När Maud nu kommer tillbaka till Lena och Johan 
har de varit tillsammans i 25 år, två av de tre dött-
rarna har hunnit flytta hemifrån och paret är mitt 
uppe i en separation. Med en unik access får 
regissören på nära håll följa processen genom 
skilsmässan utifrån både Johan och Lenas perspek-
tiv. Återblickar från den förra filmen vävs ihop med 
den nutida situationen.

Idén och önskan om den livslånga kärleken är en 
av livets stora utmaningar – men många äktenskap 
och samboförhållanden slutar med skilsmässa. 

Lena och Johan lyckas hela vägen behålla både 
värme och respekt för varandra, men hur fortsätter 
man livet utan den man sett som sin andra hälft? 
Hur ska barnen reagera och kan en separation vara 
enda sättet för kärleken att överleva? 

De mer eller mindre vuxna döttrarna reagerar med 
både ilska och sorg över att föräldrarna ska skiljas. 
Och ett visst mått av avsmak inför tanken att de 
ska börja dejta: ”Era hemsläp får gå innan frukost”, 
säger yngsta dottern Nadja, 16 år. 

En sorglig, rolig och hoppfull film om livet och 
kärleken.
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”... en mycket gripande, 
väldigt personlig och högst 
universell historia.”

NICK CUNNINGHAM, BUSINESS DOC EUROPE

OM MAUD NYCANDER

Maud Nycander är en prisbelönt dokumentär-
filmare, med ett 15-tal filmer bakom sig. Nunnan 
(2007) belönades med både Prix Italia och Guld-
baggen. Sluten avdelning (2010) nominerades till 
både tv-priset Kristallen och Stora Journalistpriset. 
Dokumentären Palme (2012), som regisserades till-
sammans med Kristina Lindström, sågs av 240 000 
personer på bio i Sverige. Den vann två Guldbag-
gar och nominerades till Kristallen. Citizen Schein 
(2016) nominerades till Guldbaggen i tre klasser 
och även till Kristallen. Maud Nycanders senaste 
dokumentärserie Älskade Husby (2019) gjordes till-
sammans med Marianne Gustavsson och har blivit 
en modern klassiker i förorten. 

REGISSÖRENS ORD

Vår generation är en av de första som har försökt 
att kombinera familjeliv med att båda föräldrarna 
också ska kunna förverkliga sig själva. Vi vill ha en 
öppnare relation till våra barn än vad vår föräldra-
generation hade. I detta landskap försöker vi hitta 
nya roller och förhållningssätt, vilket inte är pro-
blemfritt. Hur håller man kärleken mellan man och 
kvinna levande i en lång relation? 
   I denna film får vi en unik möjlighet att på nära 
håll följa en modern familjs 25-åriga historia. 
Dokumentären lyfter fram både Johans och Lenas 
perspektiv på relationen och vi får ta del av ”den 
andres” synvinkel. Jag hoppas att detta är en film 
att spegla sig i, att föra samtal utifrån och som 
kanske kan vara ett stöd. En film att se tillsammans 
med sin partner, en vän man diskuterar relationer 
med – eller ta med sina barn på. 
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