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Kim Bodnia klar för roll i Emil Jonsviks långfilm ”Krigarnas ö” 

 

Den danske skådespelaren Kim Bodnia som medverkat i många stora filmsuccéer som bland 
annat Bron, Hämnden, Brottet, Pusher, Nattvakten, Bleeder och tillsammans med flera stora 
namn från Hollywood i den dansk-producerade The Stranger Inside tidigare i år är nu klar för en 
roll i Emil Jonsviks långfilm ”Krigarnas ö”.  
 
Filmen spelas just nu in på Storholmen utanför Stockholm och kretsar kring ett gäng ungdomar som leker 
en livsfarlig lek. En pappa och hans dotter flyttar tillfälligt till ön när leken tar en ödesdiger vändning och 
pappan förlorar sin dotter till dödslekens käftar och finner ingen annan utväg än att slå tillbaka och gå med 
i deras lek. Han är beredd att gå långt för den han älskar allra mest. 
 
"Det är med stor ära jag arbetar med världsskådespelare Kim Bodnia i min nya långfilm. Vi delar, känner 
jag, känslan av vad som är äkta framför kameran och kan tillsammans skapa det där extra unika äkta 
känslan. Kim har en otrolig känsla för att få fram en råhet tillsammans med stort hjärta och det skapar 
något mycket unikt framför kameran. Att arbeta tillsammans med Kim Bodnia i filmen Krigarnas o är riktigt 
jäkla roligt och det gör att vi bibehåller tillsammans med team och skådespelare den klass vi vill ha på 
filmen världsklass" säger Emil Jonsvik. 
 
Emil Jonsvik gjorde sig ett namn med sin debut, thrillerdramat 7X - Lika barn leka bäst år 2010 som fick 
en rad priser bl. a ”Amuletten” (best regi) och ”Best film” of young european jury international crime 
filmfestival i Belgien. Filmens huvudrollsinnehavare nominerades även till ”Rising star” och filmen blev 
utvald till den prestigefyllda och en av världens största filmfestivaler i Moskva. 
 
Emil Jonsvik har lång erfarenhet från svensk film. Emil började som tolvåring med skateboardfilmer som 
visades på ZTV och fortsatte sedan med breakdancefilmer som den prisbelönta Shindig och The Book. 
Han kom in på Trollywood, Film i väst filmskola år 1998, efter det arbetade Emil som ljussättare på bl. a 
Tomten är far till alla barnen och En häxa i familjen samt som fotograf på långfilmen Sökarna 2, 
Blodsbröder och TV-serien ”En klass för sig”. 
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