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Pride And Glory 
 

Blod, vold og familiesammenhold  

Af Palle K. Johansen 
 
Ligesom i mange andre politi-actionfilm befinder vi os i 
NYPD – New York Police Department – med betjente – 
spillet af Colin Farrell (’Cassandra’s Dream’ og ’Miami 
Vice’) og Edward Norton (’Illusionisten’) – i det barske og 
meget ofte rå og blodige job mod junkies og det 
kriminelle miljø i storbyen.  
 Historien lægger ud ved en rugbykamp mellem 
brandmænd og politi, hvor Ray (Edward Norton) og hans 
storebror og politichef Francis (Noah Emmerich) ser 
deres svoger Jimmy (Colin Farrell), der også er 
politibetjent, spille. Lige efter kampen modtager Francis 
et opkald om en skudepisode. Da de tre ankommer til 
gerningsstedet, ser de, at arrestationen af en 
narkogruppe er gået frygteligt galt: Fire politifolk er 
dræbt! Ray bliver af sin far, der er seniorchef i NYPD, sat 
til at efterforske sagen, og i dette forløb kommer han tættere og tættere på sin brors og svogers og 
kollegers mere eller mindre lyssky og kriminelle gerninger.  
 I Rays opklaringsarbejde og søgen efter sandheden kommer han i svare problemer. Skal han 
være illoyal overfor familien – men ærlig? Skal han udlevere sine kolleger – eller være en ’god 
kammerat’? Kan man gradbøje sandheden? Ray bliver udfordret fra alle sider, og svaret i slutningen 
viser, at instruktøren Gavin O’Connor (TV-filmen ’Murphy’s Dozen’) tænker filmen som et politisk 
indspark til et i USA almindeligt kendt tema.  
 Filmen er fyldt med kompetente skuespillere, der alle har bevist deres værd i andre film, men 
som bliver seriøst udfordret af et tvivlsomt manuskript.  
 Med 15-års grænsen er ’Pride and Glory’ vurderet som en både voldelig og voldsom film med 
mange blodige scener. Det gælder ikke mindst Collin Farrell, den korrupte strømer, der i et øjeblik 
leger kærligt med ungerne derhjemme og i det næste truer med et spædbarn i den ene hånd og et 
gloende strygejern i den anden! Man fatter dog ikke, at hans kriminelle kontakter og færden ikke er 
opdaget af de andre politifolk eller familien derhjemme.  
 Spænding fra først til sidst for den barske biografgænger. (Min kone måtte skjule ansigtet i 
hænderne 3-4 gange!) Når vi i Kirke ogFilm  trods vold og blod anmelder denne film, så er det, fordi 
dette action-krimidrama har nogle klare dilemmaer og skuespilpræstationer at byde på. 
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