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Oskar & Josefine
Familiefilm med
samtalemuligheder
Af Jes Nysten
Sidste års velfortjente julekalendersucces ”Jesus &
Josefine” nærmest råbte på en fortsættelse. Der er
nu kommet i form af biograffilmen ”Oskar &
Josefine”. Det er igen Bo hr. Hansen og Nikolaj
Scherfig, der har lavet det spændende nye
manuskript, som fastholder den kristne ramme fra
julekalenderen - dog i et mere afdæmpet toneleje.
Josefine (igen spillet af den dejlige Pernille Kaae
Høier) og Oskar (denne gang spillet af Mikkel
Konyher) tager på ferie hos Oskars bedsteforældre
i en dejlig fredelig landidyl. Tror de da. For Thorsen
er igen på spil og frister på sin venlige, sleske
måde den godtroende Josefine.
De to unge bliver på ny ført tilbage på en tidsrejse med mulighed for at ændre på historien. Dog ikke
tilbage til Jesu tid, men denne gang til 1600-tallet med dets overtro og heksejagt. Her møder vi
kristendommen både i dens kirkelige snæversynethed og dens åbne medmenneskelighed. Ja, Jesus
viser sig sågar for Josefine og erkender, at hvis han var kommet igen på den tid, var han nok også
blevet henrettet! Men han undlader ikke at give hende en hånd med. Med Oskars og Josefines
moderne øjne møder vi denne forunderlige og skræmmende verden, og det er både spændende og
alligevel så tilpas folkekomedie, at børnene kan være med og oven i købet lære noget. Og Thorsen –
ja han viser sig at være en rigtig dårlig taber! For taber, der gør han heldigvis. Jesper Langberg
pruster og stønner sig igennem rollen som den rethaveriske præst, og vi ser Frits Helmuth som den
overtroiske og næsten dæmoniske læge (mon ikke det var hans sidste rolle?)
En rigtig familiefilm med masser af samtalemuligheder efterfølgende.

Filmfakta
Danmark 2004 - instr.: Carsten Myllerup - Manus: Bo Hr. Hansen og Nikolaj Scherfig - Medv.: Pernille
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- 80 min. - Udlejning: SF Film - Dansk biografpremiere d. 11/2, 2005 - På DVD i DK d. 12/8, 2005 Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år
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