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Der er bare dét, at rod, ragelse og beskidte bestikskuffer kan få hende til at skrige indvendigt. Og hun har lyst
til at skrige, da hun som 63-årig forlader sin mand efter fyrre års ægteskab og flytter fra storbyen til den lille

flække Borg for at komme sig.

Byen Borg har lidt store tab under Finanskrisen, forretningerne er lukket en efter en, og nu er der kun til
salgskilte og en ildelugtende grillbar tilbage. Og så den lokale fodboldklub.

Da Britt-Marie kommer til Borg, er fodbold det eneste vigtige, det lille samfund har. Og er der noget, Britt-
Marie ikke holder af, er det fodbold! Men fodboldholdet mangler en træner og den lokale politimand inviterer

på date, så Britt-Marie må give Borg en chance.

"Britt-Marie var her" er en historie om kærlighed og nye begyndelser. Om et lille samfund, som aldrig svigter
dig, når det gælder grill og fodbold, og om en kvinde, som har ventet hele sit liv på at begynde at leve.

 

Britt-Marie er ikke passiv-aggressiv.

Der er bare dét, at rod, ragelse og beskidte bestikskuffer kan få hende
til at skrige indvendigt. Og hun har lyst til at skrige, da hun som 63-
årig forlader sin mand efter fyrre års ægteskab og flytter fra storbyen

til den lille flække Borg for at komme sig.

Byen Borg har lidt store tab under Finanskrisen, forretningerne er
lukket en efter en, og nu er der kun til salgskilte og en ildelugtende

grillbar tilbage. Og så den lokale fodboldklub.

Da Britt-Marie kommer til Borg, er fodbold det eneste vigtige, det
lille samfund har. Og er der noget, Britt-Marie ikke holder af, er det

fodbold! Men fodboldholdet mangler en træner og den lokale
politimand inviterer på date, så Britt-Marie må give Borg en chance.

"Britt-Marie var her" er en historie om kærlighed og nye
begyndelser. Om et lille samfund, som aldrig svigter dig, når det

gælder grill og fodbold, og om en kvinde, som har ventet hele sit liv
på at begynde at leve.
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