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Sorg-agre : efter Karen Blixens fortælling  
DR1 , 60 min. 

  
 TV-film efter Karen Blixens fortælling. En lade er brændt, og Ane Maries søn er mistænkt. Bliver han 
overgivet til øvrigheden, betyder det tugthus eller soldatertjeneste på ubestemt tid.  
Herremanden må og skal skaffe en slægtsarving til sin jord. Hans søn er død, og han har nu giftet sig med 
den unge kvinde, som sønnen skulle have haft. Meget af filmen består af samtaler mellem Adam og hans 
onkel om tro, om magt og om basale livsværdier. 
Men det er også en historie om kærlighed, om den fattige bondekone, Ane Marie, hvis søn er anklaget for 
ildspåsættelse. Ane Marie får muligheden for at redde ham fra rettergang og straf ved at høste en rugmark 
fra solopgang til solnedgang. Hun når det, men synker død om af udmattelse.  

Fælles Mål  

Disse undervisningsideer vedrører især arbejdet med følgende trinmål efter 9. klasse 

 Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar 

oplevelse som analytisk forståelse 

 Anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteratur afspejler den 

tid, den er blevet til i 

 Gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers særpræg 

Ideer til undervisningen 

Filmen kan indgå som en del af et forløb med kanonforfattere eller Karen Blixens forfatterskab, 
men filmen kan også indgå i et tematisk forløb om moderkærlighed. 

I den forbindelse kan man fx inddrage: 

Idiot af Dorte Karrebæk og Oscar K. 

Det døende barn af H. C. Andersen 

Historien om en moder af H. C. Andersen 

Før filmen ses, giver læreren en indføring i den periode, hvor novellen foregår (ca. 1775). 
Eleverne opfordres til at have fokus på personskildring, tidsbilledet samt beskrivelserne af magt, skæbne og 
kærlighed. 

Der kan fx tages udgangspunkt i følgende temaer: 

Skildring af Adam og nådigherren/magtspillet: 

1. 3.55-5.00 
2. 9.49-10.36 
3. 20.00-23.38 
4. 30.04-33.17 
5. 36.49-46.19 
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Ane Marie/moderkærlighed: 

1. 16.47-19.43 
2. 21.00-25.07 
3. 33.38-34.34 
4. 46.45-47.06 
5. 53.20-59.32 

Kærligheden/lidenskaben: 

1. 25.15-29.41 
2. 47.29-53.20 

Supplerende materialer 

99.4 Karen Blixen – en fantastisk skæbne 

99.4 Karen Blixen – Storyteller 

Teksten til Sorg-Agre findes bl.a. i 40rnes danske novelle 

 

  

  

 

 

 

 

 


