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Sorg og glæde
At leve med det ubærlige
Af Anders Friis Knudsen
Gennem mere end et kvart århundrede kan de
film, min kone og jeg har set i biografen stadig
tælles på fingre og tæer. Alt for sjældent
vælger vi at opleve film på det store lærred
frem for DVD og 26”’s fjernsyn. Blandt
undtagelserne har været Niels Malmros’ episke
fortællinger.
På forhånd var vi spændt på, hvad filmen ville
fortælle. De kortfattede omtaler, vi havde set,
antydede blot, at der ville være tale om en
familie med en tragisk historie. Vi havde ikke,
inden vi så filmen, læst anmeldelser, men valgt
at gå ind og se filmen med åbenhed og
forventning. Og filmen ”Sorg og glæde levede”
helt op til vores forventninger.
Filmens åbningsscene, hvor hovedpersonen Johannes (Jakob Cedergren) vender hjem, rammer
lige i hjertet med sin beskrivelse af hændervridende sorg over ægtefællen Signes (Helle Fagralid)
knivdrab på parrets spæde datter. Vi lades ikke i tvivl om tragediens omfang. Stilfærdigt og
nænsomt skabes rammen om tragedien, og brik efter brik lægges på plads til et helstøbt portræt
af to mennesker, der har levet med en ubærlig hemmelighed, som nu lægges frem. Filmen
forklarer eller forsvarer ikke et barnemord, men den fortæller om en kærlighed så stærk, at den
kunne leve med tragedien.
Filmen begynder og slutter i familiens forstadsvilla. Ad vinterglatte veje, ved hjælp af scener fra et
par af Malmros’ tidlige film, gennem gangene på statshospitalet, via Johannes samtaler med
retspsykiateren (Nicolas Bro) får vi efterhånden fortalt, hvad der gennem en menneskealder har
holdt familien samlet midt i det, der ellers (altid?) opløser andre familier. Filmen beskriver familien
Malmros’ virkelighed, den er et personligt portræt og bliver netop derfor en stærk oplevelse.
Hvor åbningsscenen er dyster, slutter filmen en sollys morgen. En afslutning, der ikke ville give
mening uden den mellemliggende store fortælling.
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