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  Fyrtio år har gått. 
 Nu får vi följa 
nästa generation…

EN NY FILM AV RAINER HARTLEB



RAINER HARTLEB 
OM SITT ARBETE
Var finns konflikterna, katastroferna 
och kriserna i dina filmer, är det 
inte så att folk mest sitter och 
dricker kaffe?

”De dricker kaffe, men det händer 
saker samtidigt. Människor talar med 
varandra om sin vardag och livets 
stora frågor. Det sker möten mellan 
människor som kommer samman 
från olika håll, från olika generationer. 
Det föds något nytt i dessa möten. 
Människor kommunicerar. Ibland 
funderar de också över vad de ska 
säga. Det är faktiskt hela tiden något 
som står på spel.

Jag gör filmer som måste vara intres
santa för dem som ska titta. Jag 
sysslar inte med statistisk eller under
sökningar. Jag vill inte bli betraktad 
som sociolog eller samhällsforskare. 
Jag berättar om människor och utgår 
från vad jag själv tycker är intressant 
och fascinerande. Kanske kan man 
känna igen sig, kanske kan man lära 
sig något nytt om sig själv, om sina 
föräldrar, syskon eller människor i sin 
egen närhet.”

Metoden var att låta kameran gå. 
Väldigt lite var planerat. (…) Jag har 
alltid jobbat så och det gör jag fortfa
rande, öppet och ostrukturerat. Det 
enda som leder mig är någon sorts 
känsla av ”det här kan man utveckla”, 
”här vill jag gärna vara med”.

”Varje människa har en historia att berätta. Här finns kampen, sorgen, livsglädjen, hoppet, de 
tappade sugarna och lyckan. En gripande och vacker berättelse om folkhems-Sverige utan några 
som helst politiska pekpinnar. Det är befriande starkt.” – HELLE KLEIN, AFTONBLADET

”›Jordbrosviten‹ är svindlande vacker och Rainer Hartleb närmast som den fornnordiska gudasagans 
nornor. De där kvinnorna som satt vid livets källa vid livsträdet Yggdrasils fot och spann varje människas 
tråd tills dess tiden var utmätt. Det är något mycket ömsint och respektfyllt över Hartlebs sätt att 
närma sig dessa personer. Hans stillsamma närvaro, hans återhållna små frågor om stora saker. 
Hans enkelhet som öppnar för att vi var och en kan se oss själva. Kan se Livet. Det är lika stort som 
det är vackert.” – GUNNAR BERGDAHL, HELSINGBORGS DAGBLAD
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Fyra generationer på film!
Upprop i ettan i Jordbroskolan 1972. Så börjar Rainer Hartlebs unika 
filmserie om några familjer som flyttade till Jordbro utanför Stockholm 
när bostadsområdet växte fram i början av1970-talet. 

Under 40 års tid har Rainer Hartleb följt barnen från Jordbro under de-
ras uppväxt, mött dem igen som vuxna och när de själva fått barn. Nu 
är han tillbaka med den sjunde långfilmen i serien, Långt från Jordbro, 
där han berättar om några av Jordbrobarnens barn. De flesta av dem 
är redan vuxna. Några av dem har själva barn. De lever sina liv långt 
från Jordbro. Ännu en gång lyfter Rainer Hartleb fram människors 
vardag och drömmar som en del en berättelse om vår tid. 

Filmserien om Jordbro är ett mästerverk inom svensk dokumentärfilm.


