
Om filmen
Filmen er inspireret af Karsten Skovs roman “Knacker”, der 
fortæller om virkelige hændelser under første verdenskrig, og 
Ronnie Fridtjhof har i samarbejde med instruktøren Kasper 
Torsting lavet manuskriptet. 

Da Esben fingerer sin egen død, er det for at flygte fra krigen 
og blive forenet med sin elskede kone Kirstine og sønnen Karl 
efter 3 år.  Men alt er ændret i hans fravær… 
En charmerende tysk officer har overtaget rollen som fami-
liefar og bejler kraftigt til Kirstines hjerte. 
I skjul på sit eget loft bliver Esben vidne til dette mareridt og må 
sætte alt ind for overlevelse, kærligheden og at redde familien. 

I Krig & Kærlighed er et episk og rørende kærlighedsdrama, 
der finder sted under 1. Verdenskrig og er baseret på virkelige 
hændelser. 

Store navne
Filmen har store navne på rollelisten. Her kan du blandt 
andet opleve Rosalinde Mynster, Sebastian Jessen, Thure 
Lindhardt og Ulrich Thomsen. Desuden kan du glæde dig til 
Tom Wlaschiha, der er bedst kendt som ”den ansigtsløse 
mand” fra Game of Thrones.  

Program
Vi mødes på kasernens eksercitsplads kl. 17.45, og går 
samlet til studiet, som ligger i en af de gamle garagebyg-
ninger. 
Producer Ronnie Fridtjhof vil herefter fortælle og vise rundt.

Efter studiebesøget på kasernen går vi til Pizzafestival i 
Torve-hallen, hvor der også bydes på et glas. 

OBS: 
Der sendes IKKE trykt indbydelse ud pga den korte tidsfrist. 
Parkering kan med fordel ske i det nye P-hus.

Tilmelding og betaling
Ønsker du at deltage, skal du gøre følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via 
www.ssrf.dk, og indbetal beløbet svarende til det antal 
personer, du ønsker at tilmelde her:

Pris kr. 299,- inkl. pizzafestival og et glas i Torvehallen
Broager Sparekasse 
reg. nr. 9797 konto nr. 0000405248
Senest mandag den 5. marts 2018 på 
www.ssrf.dk eller på mail: joan@alott.dk

“I Krig & Kærlighed”

Sønderborg Salgs- og reklameforening har fået en unik mulighed for at komme ind og 
se studiet på den gamle kaserne, hvor nogle af de indendørs scener til filmen “I krig og 
kærlighed” skydes.

Samtidig vil producer Ronnie Fridtjhof fra filmselskabet Fridtjhof Film fortælle om 
produktionen på Als og hvilke muligheder han ser, en sådan produktion kan give området. 
– Vi elsker at få Sønderborg på landkortet og det gør vi i høj grad her!

8. marts kl 17.45 på den gamle kaserne i Sønderborg

Behind the Scenes

på storfilmen:
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