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Jeg har lavet en film om den 
modne, gensidige kærlighed, 
siger filminstruktøren Nils 

Malmros, der lige er ankommet fra 
hjembyen Aarhus i sin Citroën.

Han skænker sig et stort krus kaf-
fe, før han sætter sig i rummet på 
Nordisk Film i Valby.

Den lange krop gør lidt krum-
spring i den spinkle lænestol uden 
armlæn.

Det drengede hænger stadig ved 
ham, men blodårerne på hænderne 
træder tydeligt frem og vidner om 
et efterhånden langt, levet liv.

- I virkeligheden ligger alle svare-
ne i filmen. Men selvfølgelig skal 
jeg nok snakke, siger han og kigger 
ud over brillestellet med et lille af-
væbnende smil.

I næsten tre årtier har denne histo-
rie været skjult for offentligheden. 
Ikke mange havde kendskab til den 
grumme skæbne, der overgik Malm-
ros-familien en vinterdag i 1984.

Hustruen, Marianne havde en al-
vorlig depression, hun var syge-
meldt som folkeskolelærer, og ind-
lagt på den lukkede afdeling på Det 
psykiatriske Hospital i Risskov.

I weekenderne var hun dog på or-
lov i hjemmet, der ligger i Aarhus-
forstaden Højbjerg, blandt andet 
for at være sammen med datteren 
Anne på ni måneder. På et tids-
punkt, hvor hun, på grund af en 
misforståelse, var alene med bar-
net, gik det galt.

Hun gik rundt i huset, kunne ikke 
finde hvile, og i en psykose dræbte 
hun barnet ved at skære det i halsen 
med en kniv. Hvis ikke det var sket, 
ville Anne i dag have været en ung 
kvinde på 30 år.

Denne gang er det altså ikke kæ-
restesorger og pubertetsproblemer, 
der er baggrunden for en film af 
Nils Malmros men en tragedie af di-
mensioner. Sådan én, der plejer at 
bo i en reol under navnene Shake-
speare og Euripides. Men indimel-
lem finder de altså også vej til villa-
vejen i et dansk forstadskvarter.

I filmen spilles virkelighedens 
Marianne af skuespilleren Helle 
Fagralid, og Nils Malmros’ alter ego 
er skuespilleren Jakob Cedergren. 
Filmens par bliver sammen, og de 
bliver boende i det hus, hvor drabet 
fandt sted. Som i virkeligheden.

”Sorg og Glæde” koncentrerer sig 
om tiden lige før og efter drabet. I 
en ganske lille sekvens springer vi 
dog næsten tre årtier frem. Parret 
ligger i sengen sammen, da den 
kvindelige hovedperson siger, at 
han mangler at lave en film om den 
modne, gengældte kærlighed.

- Ja, det skete også i virkelighe-
den, siger Nils Malmros.

- Min hustru siger, at hun som en 
kærlighedsgave - fordi jeg reddede 
hendes liv - giver mig lov til at lave 
filmen. Hun siger, at jeg skal gøre 
det for at fuldende mit ouvre. (livs-
værk., red.)

De hemmelige rum
Nils Malmros’ kone sagde også, at 
hun aldrig ville se filmen, men selv-
følgelig har hun set den, fortæller 
han:

- Vi så den sammen i en lille bio-
grafsal i Aarhus. Hun græd de rigti-
ge steder, og bagefter sagde hun, at 
hun syntes det var en stor sejr for os 
begge.

Har du altid vidst, at du på et tids-
punkt blev nødt til at lave en film om 
jeres tragedie?

- Det har jeg nok, men jeg har og-

så følt, at der hele tiden var noget, 
der gjorde det umuligt. Først at min 
kone var ansat som lærer, og så 
længe hun var det, var det helt 
utænkeligt, og jeg vidste jo heller 
ikke, hvordan hun ville tage det. 
Men da hun selv siger, at jeg skal la-
ve den film, og hun alligevel skal 
pensioneres som lærer, er der ikke 
flere forhindringer.

Hvordan var det for dig at rippe op 
i det, der skete den gang - og så på 
film - så detaljeret?

- Nu skal man huske på, at det er 
næsten 30 år siden, det skete, og 
det skaber uvægerligt noget af-
stand. Den mest bevægende fase 
for mig var, da jeg skrev filmen, 
men under optagelserne gik der nu 
heller ikke en eneste dag, hvor vi ik-
ke fik en klump i halsen eller tårer i 
øjnene. Skuespillerne var fantasti-
ske, og alle brændte for at lave den 
film.

Fik du fordøjet noget følelsesmæs-
sigt under processen?

- Nej, det synes jeg ikke, at man 
kan sige, men selvfølgelig ligger der 
en form for besværgelse i at gøre sig 
billeder af det, der skete, så jeg vil 
ikke helt afvise, at det forholder sig 
sådan, men det var altså ikke af den 
grund, jeg lavede filmen.

Nils Malmros’ hustru fik en be-
handlingsdom og blev erklæret rask 
halvandet år efter drabet. Selv hav-
de han godt gang i karrieren som 
filminstruktør. Han havde for 
længst banet sig vej til den kollekti-
ve hukommelse med film som ”Lars 
Ole, 5.c”, ”Drenge” og ”Kundska-
bens Træ”, og under konens syg-
dom fejrede han international tri-
umf med ”Skønheden og Udyret”, 
der handler om en far, der er - mere 
end godt er - optaget af sin teenage-
datter.

Hjemme i Aarhus sidder instruk-
tørens kone og er jaloux på hans ar-
bejde og den unge pige, der spiller 
hovedrollen.

I den nye film lægger Nils Malm-
ros ikke skjul på, at han var fascine-
ret af pigen, men han slår det hen 
med, at det er alle på filmholdet - 
ingen kan stå for hendes ungdom 
og charme.

Bange anelser
Nils Malmros har ikke tilgivet sin 
kone, for der er ikke noget at tilgive, 
slår han fast:

- Hun begik drabet i en psykose, 
og et psykotisk menneske er altid 
skyldfri. Det vidste jeg godt, da det 
skete, og det har været den vigtigste 
forudsætning for, at jeg kunne blive 
sammen med hende. Hvis der er 
nogen, der er skyldig, så er det alle 
os, der ikke passede godt nok på 
hende.

I filmen retter Nils Malmros ikke 
nogen kritik af den psykiatriske af-
deling, hvor hans kone var indlagt, 
og han føler ikke, at der var tale om 
en fejlvurdering fra hospitalets 
side, da man gav hende lov til at 
komme hjem i weekenden, siger 
han.

Efter en pause tilføjer han:
- Altså jeg tror, at det psykiatriske 

system selv føler, at det var en fejl, 
lad mig sige det på den måde. Men 
det var mig selv, der pressede på for 
at min kone i dagtimerne kunne 
være hjemme i weekenden. Men 
altså ... det var også svært at vide, 
hvor syg, hun i virkeligheden var, 
for det kunne godt se ud som om, 
hun var ved at få det bedre. Hun var 
fortrøstningsfuld den dag og talte 
om fremtiden og om, hvilken vej 
vores datter skulle gå, når hun skul-
le begynde i skole, men så igen, jeg 

FAKTA
MALMROS’ TRAGEDIE

 { Filmen ”Sorg og Glæde” 
er baseret på filminstruktø-
rens egen familietragedie.

 { I 1984 dræbte hans hustru 
i en psykose deres datter  
Anne på 9 måneder.

 {Drabet blev kort omtalt i 
medierne - men ingen navne 
nævnt.

 {Hustruen fik en behand-
lingsdom, og efter halvandet 
år blev hun erklæret rask. 
Herefter vendte hun tilbage 
til sit job som folkeskolelæ-
rer.

 {Parret er blevet sammen, 
men de har aldrig fået flere 
børn.

”SORG OG GLÆDE”
 {Nils Malmros’ nye film 

”Sorg og Glæde” får verdens-
premiere ved filmfestivalen i 
Rom 11. november.

 { 14. november er der dansk 
premiere i biografer over he-
le landet.

 { I rollerne ses blandt andre 
Jakob Cedergren, Helle 
Fagralid, Ida Dwinger og  
Nicolas Bro

Kærligheden overvinder  alt

- Hvis der er nogen, der er skyld i at min kone dræbte vores barn, er det alle os, der ikke passede godt nok på hende, siger filminstruktøren Nils Malmros.  
 Foto: Carsten Lauridsen
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havde jo selv en angst for, at det 
kunne gå gruelig galt. Alligevel 
valgte jeg at tage til Fyn for at holde 
foredrag.

I filmen viser Malmros, hvordan 
hans bange anelser kommer til 
udtryk, da han - lige før han kører 
fra huset - fjerner øksen i hugge-
blokken og smider den ind i car-
porten.

Det skal dog siges, at han har sør-
get for, at konen ikke er alene. Han 
beder svigermoderen beskæftige 
hende, mens han er væk. Men hun 
går tidligere hjem end aftalt, og 
overlader mor og datter alene med 
hinanden, og så knækker, ja, und-
skyld filmen:

- Da jeg kommer hjem om aftenen 
ved jeg godt, at der er sket noget 
forfærdeligt, for der er ikke lys i 
køkkenet, som der burde være på 
det tidspunkt, for svigermor skulle 
jo hjælpe med at lave mad. Jeg ved, 
at noget er helt galt. Jeg ved bare 
ikke hvad. Er det min kone, er det 
min datter, eller er det dem begge?

Hans stemme bliver grødet, og 
han holder en længere pause, tager 
tilløb og siger så:

- Hvis der er en morale, man kan 
udlede af det her, så er det, at man 
aldrig må stole på en depressiv per-
son, for på et sekund (han laver et 
klap med hænderne) kan det svinge 
over i psykose, og så kan alt ske.

Føler din kone skyld?
- Nej og gudskelov - for så havde 

det været umuligt for os at leve 
sammen. Hun føler en stor sorg 
men ikke skyld. Anne var hendes 
kæreste eje - det hun hele livet hav-
de drømt om.

Et utrolig sødt menneske
I filmen ser man, hvordan to foræl-
dre fra skolen- få dage efter drabet - 

møder op i hjemmet hos Nils Malm-
ros med en enstemmig erklæring 
om, at alle forældre ønsker hans ko-
ne tilbage som lærer for deres børn, 
når hun er klar til det.

Det var vigtigt for ham, at få den 
scene med i filmen, siger han:

- Det var så stort, det de gjorde, og 
jeg er dem dybt taknemmelig. Det 
var uvurderligt, at min kone kunne 
vende tilbage til en normal tilværel-
se - at forældrene og skolen forstod, 
at det var sygdommen, der havde 
forårsaget drabet. At så snart hun 
var rask igen, var hun den samme 
som før.

Han rejser sig og går hen til sin ta-
ske. Står lidt hektisk og roder i nog-
le papirer, kommer tilbage med et 
plastikfolie med billeder fra bryl-
lupsdagen i 1982.

- Man må jo også ligesom forstå, 
at hun er et utrolig sødt menneske, 
og hun er meget afholdt. Eleverne 
elskede hende. Hun ligner sig selv, 
hun kan stadig passe den brudekjo-
le, siger han og peger.

- Hun er ligeså kær som Helle er i 
filmen (Helle Fagralid, red.) og jeg 
har altid elsket hende. Det har jeg 
gjort gennem alle årene, så det 
handler ikke om at tilgive, for man 
kan ikke tilgive et menneske, der er 
uden skyld i, hvad der er sket. Det 
her handler om at, kærligheden 
overvinder alt.

Men det er vel også en hændelse, 
der kan få to mennesker til at hænge 
på hinanden?

Han ler en smule.
- Jo, det er klart, at det er en tra-

gedie, som binder os sammen.
Hvad har prisen for at blive sam-

men været?
- Ja, at jeg aldrig fik børn. Lige da 

det var sket, tænkte jeg, at vi måske 
kunne få et nyt barn, når der var gå-

et noget tid, men det var ikke en 
mulighed. Det turde Marianne ik-
ke, og det har jeg accepteret. Jeg 
har været mere optaget af, at få 
hende til at blive et helt og lykkeligt 
menneske end af at etablere mig i et 
nyt liv. Det havde i øvrigt også slået 
hende ihjel, hvis jeg havde forladt 
hende.

Bedøvet af medicin
Efter drabet får Nils Malmros’ hu-
stru så meget medicin, at hun mi-
ster kontakten til sit følelsesliv. På 
grund af efterforskningen går der 
11 dage, før han kan besøge hende 
på afdelingen, hvor hun er ind-
lagt:

- Det var meget hårdt ikke at 
kunne se hende, men da jeg så en-
delig får lov til det, er hun ikke i 
stand til at græde, hun er jo helt 
bedøvet af medicin, og hun siger, 
at det er ærgerligt, at Anne er død, 
det er jo en rystende formulering 
”ærgerligt”. Men jeg forstår samti-
dig, hvor hun befinder sig mentalt 
på det tidspunkt. Der gik et stykke 
tid, før hun kunne græde, og da 
det skete, var det meget forløsen-
de.

At I kunne græde sammen?
- Nej, det var forløsende, at hun 

kunne græde. Jeg har aldrig grædt - 
ud over den ene gang, hvor jeg for-
tæller mine forældre, hvad der er 
sket, en scene som man også ser i 
filmen. I filmen græder jeg ganske 
kort. Så klipper vi. I virkeligheden 
græd jeg længere tid i entreen hos 
min mor og far. Men ellers har jeg 
ikke grædt.

Heller ikke ved bisættelsen?
- Jo ... nu du siger det. Jeg græd 

på et tidspunkt, fordi præsten græd. 
Hvis ikke han havde grædt, havde 
jeg ikke grædt.

Hvorfor ikke?
- Det ved jeg ikke. Det er måske 

fordi, jeg er et kontrolleret menne-
ske, men jo ikke mere kontrolleret 
end, at når vi to sidder her og snak-
ker, så bliver jeg berørt.

- Jeg tror, at vores store held har 
været, at vi aldrig er forfaldet til 
sentimentalitet. Det havde kvalt os. 
Vi har forsøgt at leve et helt almin-
deligt liv, og det er også lykkedes 
langt hen ad vejen, men det er 
klart, at vores liv folder sig ud på en 
anden baggrund, end de fleste an-
dre menneskers liv gør.

Det har også været vigtigt, at par-
ret har kunnet respektere hinan-
den, mener Malmros:

- Min kone og jeg accepterer, at vi 
hver især har vores integritet. Der 
gik fire år, før jeg spurgte, om hun 
ville fortælle mig, hvordan det gik 
til. Det fortalte hun så, men der er 
stadig ting, jeg ikke ved, og som jeg 
ikke har spurgt om i respekt for, at 
hun har sine hemmelige rum. Hun 
spørger heller ikke mig om alt, fordi 
hun også respekterer, at jeg har mi-
ne hemmelige rum. Det lyder næ-
sten helt forkert, men det er det alt-
så ikke.

Har jeres datter et gravsted?
- Ja, men uden ... uden (han teg-

ner en firkant med hånden) ... uden 
sten.

Besøger I det sammen?
- Nej, jeg har været der nogle få 

gange, min kone har vist været der 
en enkelt gang, men hun siger, at 
hun har en (stemmen svigter) hun 
siger, hun har en drøm om, at, når 
hun engang skal ... begraves ... at 
Anne, så kommer over at ligge sam-
men med hende.

BLÅ BOG
NILS MALMROS

 {69 år, filminstruktør og 
læge.

 {Hans første film lavede 
han i 1968. Den havde titlen 
”En mærkelig Kærlighed.”

 {Siden fulgte ”Lars Ole. 5c”, 
”Drenge”, ”Kundskabens 
Træ”, ”Skønheden og Udy-
ret”, ”Århus by Night”, ”Kær-
lighedens Smerte”, ”Barba-
ra”, ”At kende Sandheden”, 
”Kærestesorger” og nu ”Sorg 
og Glæde.”

 {Siden 1982 har han været 
gift med nu pensioneret fol-
keskolelærer Marianne Trom-
holt.

Kærligheden overvinder  alt ÅBENHED: Et menneske, der begår drab i psykose bærer ingen skyld,  
og derfor er der intet at tilgive, siger filminstruktør Nils Malmros, der har lavet  
en film om dengang, hans hustru slog deres lille datter ihjel

Jakob Cedergreen og Helle Fagralid i ”Sorg og glæde”.  
Foto: Martin Dam/Nordisk Film

I 1982 blev den succesfulde filminstruktør Nils Malmros gift med skolelæreren  
Marianne Tromholt. Halvandet år senere lå deres liv i ruiner. Foto: Privatfoto


