


Tonårspojkarna Thor och Christian är bästa vänner och har vuxit upp 

tillsammans i en avlägsen isländsk fiskeby. Under en omvälvande som-

mar försöker en av dem vinna en flickas hjärta, medan den andra upp-

täcker nya känslor för sin bästa vän. Mot bakgrund av den karga isländ-

ska naturen utspelas en intensiv uppväxtskildring om att bryta samman, 

komma ut och bli vuxen.
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Filmen bygger på regissören Gudmundur Arnar 
Gudmundssons egen uppväxt i precis en sådan by 
som fi lmen utspelas. Filmens kärna är den star-
ka och vackra vänskapen mellan två pojkar. Både 
omgivningen och de egna inre konfl ikterna tvingar 
dem isär, men det starka band som fi nns mellan 
dem gör att de till slut hittar tillbaka till varandra 
igen.

- Jag hade en barndomsvän som tog livet 
av sig som tonåring. En natt drömde jag 
om honom, berättar regissören Gudmunur 
Arnar Gudmundsson.  I drömmen visade 
han mig runt i vår by och när vi kom till hans 
barndomshem log han, gav mig en karta 
över byn och försvann. När jag vaknade 
visste jag precis vilken fi lm jag skulle göra.

Livet på Island är fullt av starka kontraster, med en 
sol som aldrig går ner på sommaren, för att knappt 
visa sig resten av året. Där den frihet man kan 
uppleva samtidigt är det som binder och tynger. 
Där barn vet allt om djur och natur och upptäcker 
tidigt att både människan och naturen kan vara 
fantastiska och samtidigt brutala.

–Jag känner väldigt starkt för den här 
tiden i livet, säger regissören. Som barn 
och tonåring brukade jag ofta önska att jag 
kunde visa de vuxna hur det egentligen var i 
vår värld. Ungdomsåren har en så stark på-
verkan på resten av våra liv. Jag hoppas att 
Heartstone kan förmedla ett viktigt budskap 
till framför allt unga människor.

Regissören Gudmundur 
Arnar Gudmundsson 
är född 1982. Efter en 
konstutbildning på Island 
utbildade han sig till ma-
nusförfattare i Danmark. 
Hans kortfi lmer har visats 
på över 200 festivaler och 
har vunnit ett femtiotal 
internationella priser.
Heartstone är hans 
långfi lmsdebut. 

Heartstone  har röstats 
fram som vinnarfi lm i det 
europeiska initiativet Scope 100 där deltagare från 
nio länder röstar fram varsin av sju fi lmer som får 
biografdistribution. 100 personer från 34 orter i 
Sverige enades om fi lmen.
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