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►Synopsis 

Stella er 12 a r gammel og lige pa  grænsen 

til at træde ind i de spændende, men 

skræmmende, teenagea r. Hendes storesø-

ster, Katja, er nærmest perfekt i Stellas øjne. 

Hun er forældrenes øjesten, et stort talent 

inden for kunstskøjteløb, og Stella vil gøre 

næsten hvad som helst for at være som sin 

søster. Men snart opdager Stella, at Katja 

alligevel ikke er sa  perfekt. I jagten pa  det 

perfekte har Katja ladet en spiseforstyrrelse 

tage kontrollen over sit liv, men da Stella 

konfronterer hende med det, fa r det bæge-

ret til at flyde over. De to søstre begynder 

nu en farlig leg, hvor alle kneb gælder. Gen-

nem afpresning, manipulation og løgne fa r 

Katja overtalt Stella til at holde pa  sin livs-

farlige hemmelighed, og Stella begynder at 

frygte for, hvad det vil betyde for familien, 

hvis sandheden kommer frem. 

 

’Min lille søster’ er en rørende film om sø-

skendekærlighed og om hvor ha rdt et ungt 

pigeliv kan være i dag. Men det er ogsa  en 

tankevækkende historie om det at vælge 

rigtigt – ba de for sig selv og for andre. Fil-

men har vundet hovedprisen pa  a rets Bu-

ster Filmfestival og har haft stor succes pa  

internationale filmfestivaler og vundet bl.a. 

Krystalbjørnen i Berlin og publikumsprisen 

i Gøteborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Sanna Lenken om filmen 

’Min lille søster’ er en sjælden og rammende 

film om det at have en spiseforstyrrelse. For 

instruktøren, Sanne Lenken, er det et føl-

somt emne, da hun selv kæmpede med ano-

reksi som teenager. Men det er ogsa  en hi-

storie, hun synes, er vigtig at fortælle. 

”Spiseforstyrrelser er selvfølgelig svære at 

have med at gøre, men de vidner om mange 

af de selvtillidsproblemer kvinder – og især 

teenagepiger – kæmper med”.  

Udover at bygge pa  Lenkens egne erfaringer 

med sygdommen, er filmens manuskript 

udarbejdet efter grundig research og inter-

view med familier, der har været i en lig-

nende situation.  

 

Med ’Min lille søster’ ønskede Lenken sam-

tidig at tegne et portræt af, hvordan det er 

at være en ung pige i dag: ”Det er svært for 

unge piger at leve op til alle de idealer og 

forventninger, der findes i dag. Og de for-

ventninger handler aldrig om at være men-

neske, men om at se ud eller være pige/

kvinde med alle de egenskaber, der tilskri-

ves hende som sød, sexet, skør osv. Ba de 

igennem storesøster Katja og lillesøster 

Stella fa r vi indblik i, hvad denne kategori-

sereing kan indebære”.  

 ”Spiseforstyrrelser forekommer næsten 

lige sa  hyppigt som alkoholisme, og det pa -

virker ogsa  hele familien omkring den syge. 

Mønsteret er ogsa  det samme: manipulati-

on, skam, forræderi og frygt. ”For mig hand-

ler spiseforstyrrelser om meget mere end 

kroppen,” fortæller instruktøren. ”Det 

handler om at forsøge at kontrollere en ek-

sistentiel angst for ikke at fa  lov til at være 

den, man er som menneske.” 
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Der findes en del film om alkoholisme, men 

til gengæld er der lavet overraskende fa  om 

spiseforstyrrelser. For at gøre 'Min lille sø-

ster’ mere universel, tager den udgangs-

punkt i lillesøsteren Stellas oplevelse af sto-

resøsterens sygdom. Pa  den ma de bliver 

sygdommen endnu mere absurd, for i Stel-

las øjne er Katja allerede perfekt. Fremfor 

alt er filmen en skildring af et søskendefor-

hold pa  godt og ondt. ”Stella er stadigvæk 

kun et barn. Men hun ender med at sta  med 

et kæmpe ansvar. Jeg ha ber, historien kan 

give en form for trøst, forsta else og styrke 

til publikum. I sidste ende er det oftest de 

pa rørendes kærlighed til den sygdomsram-

te, der gør, at de øvrige familiemedlemmer 

bliver sa  stærkt pa virkede,” fortæller Sanna 

Lenken.  

 

► De rigtige skuespillere 

Ba de Katja og Stella gennemlever nogle fø-

lelsesmæssige op- og nedture i løbet af fil-

men og for at kunne tackle disse, var det 

vigtigt for Sanna Lenken, at de to hovedrol-

leindehavere var dygtige skuespillere. Jag-

ten pa  de to piger tog mere end et a r, og det 

var kun en ma ned inden, optagelserne gik i 

gang, at de fandt Rebecka Josephson, som 

spiller Stella. ”Uden hende var filmen ikke 

blevet det, den er nu. Rebecka var perfekt til 

rollen,” fortæller Lenken. Rollen som store-

søsteren Katja spilles af Amy Deasismont, 

ma ske bedre kendt som barnestjernen Amy 

Diamond, der i 2005 hittede med sangen 

’What’s in it for me’. Til at begynde med var 

instruktøren skeptisk over for Amys berøm-

melse, men hun indsa  snart, at Amy var som 

skabt til rollen. ”Jeg synes, Amy viser en 

side af sig selv, som jeg ikke har set før. Hun 

var ogsa  i stand til at bruge sine egne erfa-

ringer som barnestjerne til at komme ind i 

rollen som Katja.” 

Inden optagelserne gik i gang var det uhyre 

vigtigt, at alle skuespillerne var fortrolige 

med hinanden – især den lille familie, der 

udgøres af Rebecka Josephson, Amy Deasis-

mont som døtrene og Annika Hallin og Hen-

rik Norle n som forældrene. ”Det var vigtigt, 

det følte sig helt trygge ved hinanden, for 

deres karakterer skulle gennemleve nogle 

svære situationer. Heldigvis blev de rigtig 

tætte, og de kunne ba de grine og græde 

sammen. For mig var det vigtigt, at filmen 

blev sa  oprigtig som muligt. Der er sa  meget 

intimitet og kærlighed men ogsa  smerte i en 

families dynamik, og det skulle frem”, siger 

Sanna Lenken.    

 

FESTIVALPRISER 
 

Buster Filmfestival 

► Bedste film/´børnefilm 

► Bedste manuskript/

børnefilm 

 

Göteborg Filmfestival 

► Publikumsprisen 

 

Berlinalen, Tyskland 

► Krystalbjørnen for bedste 

film 

 

Lecce Festival del Cinema 

Europeo, Italien 

► Bedste manuskript 

► Fipresci-juryens pris 

► Publikumsprisen 

 

Ciné-Jeune d l’Aisne i 

Saint Quentin, Frankrig 

► Prix de la ville 

 

International Urban Film 

Festival, Teheran 

► Bedste kvindelige skue-

spiller, Rebecka Josephson 

 

Seattle International Film 

Festival, USA 

► Bedste kvindelige skue-

spiller, Rebecka Josephson 

 

Ziin International Festival 

for Children and Youth, 

Tjekkiet 

► Ungdomsjuryens første-

pris 

 

Galway Film Fleadh, Irland 

► Best international first 

feature
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CREDITS BIOGRAFIER 

► Rebecka Josephson (Stella) 
Rebecka har medvirket i en række børne-

programmer for svenske Utbildningsra-

dions TV og radio samt for SVT. Rebecka er 

barnebarn til skuespilleren Erland Jo-

sephson, der især er kendt for sit mangea ri-

ge samarbejde med den legendariske in-

struktør Ingmar Bergman, som blandt an-

det gjaldt den prisvindende Fanny og Ale-

xander.  

Til hverdag ga r Rebecka pa  Adolf Fredriks 

musikskole i Stockholm. Min lille søster er 

hendes spillefilmsdebut. 

 

► Sanna Lenken (instruktør) 
Sanna Lenken er uddannet filmklipper og 

har en Mastergrad i manuskriptskrivning. 

Hun har sta et bag flere prisvindende kort-

film og har instrueret to sæsoner af ung-

domsserien Dubbelliv fra Sveriges Televisi-

on. Sanna Lenkens seneste kortfilm, A ta 

lunch, har deltaget i over 35 filmfesitvaler, 

blandt andre Berlin og Tribeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Amy Deasismont (Katja) 
Amy har en baggrund som barnesangstjer-

ne, hvor hun var kendt som Amy Diamond. 

Hendes gennembrudsnummer fik hun med 

’What’s in it for me’ i en alder af 11 a r. I de 

efterfølgende a r blev Amy en af Sveriges 

største og bedst sælgende sangere. I dag 

arbejder hun ogsa  som skuespiller og TV-

vært. Min lille søster er hendes hidtil stør-

ste rolle i en spillefilm.  

 

 

CAST 

Stella: Rebecka Josephson 

Katja: Amy Deasismont 

Lasse: Henrik Norlén 

Karin: Annika Hallin 

 

CREW 

Instruktør og manuskript: Sanna 

Lenken 

Producer: Annika Rogell 

Musik: Per Störby Jutbring 

Fotograf: Moritz Schultheiβ 

PREMIEREBIOGRAFER 

Storkøbenhavn 

Grand Teatret København, Alberts-
lund Biograferne, Baltoppen Bio 1-2 
Ballerup, Vester Vov Vov Køben-
havn, Gentofte Kino 

Fyn 

Cafe Biografen Odense 

Jylland 

Øst for Paradis Aarhus, Biffen Aal-
borg, Nicolai Biograf og Café / 
Film6000 Kolding 


