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Den danske film 'Hvor kragerne vender' handler om Laura, der har lagt 
afstand til livet på landet og sin familie til fordel for et frigjort boheme-
liv, som forfatter i København. Hun har netop skrevet en bog om sin elendi-
ge opvækst i provinsen, som har skabt lidt offentlig debat. 
 
Da Lauras bror skal giftes, tager hun tilbage til sin hjemstavn, hvor køerne 
lytter til POP FM, og der serveres kød og kartofler til aftensmad. Her op-
dager hun, til sin store overraskelse, at hendes bror skal giftes med barn-
domsfjenden, Catrine. 
 
Mens de forbereder brylluppet, indser Laura, at Catrine har overtaget 
hendes plads i familien, og hun mærker nu et stærkt ønske om at få den 
tilbage.  
 
I hovedrollen findes Rosalinde Mynster, som er kendt fra I krig & kærlig-
hed og To verdener. Erfarne danske kræfter som Bodil Jørgensen og Jens 
Jørn Spottag medvirker også i dette humoristiske drama, som handler om 
identitet og om at finde sin plads i verden.  
 
Filmen er instrueret Lisa Jespersen, der fik stor ros for sin afgangsfilm 
'September', da hun blev færdiguddannet fra Den Danske Filmskole i 
2017. I hendes spillefilmsdebut skildrer hun her skellet mellem land og by 
på humoristisk vis. 



Da Bodilpriserne 19. marts 2022 blev uddelt for 75. gang på Folketeateret i København gik to priser til Hvor kragerne vender. 
 

Motivationstekster: 

Bedste film: Hvor kragerne vender 
Man kan sagtens grave store, almenmenneskelige fortællinger op af 
markens muld helt derude, hvor landmand søger brud og hvor kragerne 
vender. Det beviser Lisa Jespersen med sin debutfilm, der både favner 
det personlige og det universelle. Med enorm og kærlig loyalitet over-
for alle sin karakterer tegner hun et underholdende og følsomt por-
træt af den unge forfatter Irina. Hendes barndom et sted i Udkants-
danmark har ved Gud ikke været noget at skrive hjem om, men til gen-
gæld har hun kunnet gøre karriere ved at udstille sine rødder på skrift. 
Da Irina vender hjem til broderens bryllup, er hendes bog, der tydelig-
vis aldrig er blevet åbnet, skubbet ind mellem Jo Næsby og Jussi Adler
-Olsen på reolen. 
 
Men det er tydeligvis ikke kun på landet, at janteloven er blevet sprøj-
tet ind med modermælken. I de københavnske kunstnerkredse, som Iri-
na bevæger sig i nu, klæber selvtilfredsheden værre end en kolort un-
der skoen, mens manglen på udsyn og tolerance er så stort, at det ikke 
kan flyttes med et enkelt traktorlæs. Lisa Jespersen jonglerer for-
nemt med alle vores fordomme om både byen og landet, og vi kan ikke 
vente med at se, hvor hendes fine sans for det menneskelige cirkus ta-
ger os med hen næste gang. Tillykke 

Bedste kvindelige birolle: Anne Sofie Wanstrup, 'Hvor kragerne 
vender' 
Både mens Anne Sofie Wanstrup gik på Den Danske Scenekunstskole, 
og efter at hun dimitterede i 2017, var hun en, man lagde mærke til på 
teaterscenen. Det er derfor ikke overraskende, at hun i 2019 modtog 
talentprisen ved Årets Reumert-uddeling. 
 
Heldigvis medvirker hun nu også i film, og derfor kan vi hermed offici-
elt melde os i heppekoret. I 2021 kunne vi faktisk nyde hendes skarpe, 
komiske timing i hele to spillefilm. Hun var elskelig som bramfri gartner 
i ”Venuseffekten”, men hun slog for alvor benene væk under os, da hun 
gav den som giftig bridezilla i ”Hvor kragerne vender”. Man kunne ind-
vende, at det ikke er vildt god stil at belønne en ondskabsfuld mobber, 
men Anne Sofie Wanstrup personificerer ikke bare et barndomstrau-
me, hun giver sin karakter så meget kantet tyngde, at man - næsten – 
kommer til at holde af hende. Altså Catrine. Anne Sofie Wanstrup el-
sker vi allerede. Tillykke. 






