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Herluf (Erik Clausen) er en pligtopfyldende mand, far og mekaniker, der i mange år 
har været ganske lykkeligt gift med Ingelise (Bodil Jørgensen). Deres ægteskab er 
blevet lidt for meget rutine, og på det seneste har Ingelise sågar indledt en affære 
med en kollega. Ingelise er i fuld gang med at arrangere deres datter, Gittes (Lærke 
Winther), tredje bryllup, men det kunne Herluf nu godt undvære, for det er ham og 
Ingelise, der må punge ud. En dag melder Herluf en bil klar på værkstedet, uden at 
bremserne virker, og da den kort efter kører galt, sender Mester (Leif Sylvester) 
ham hjem på en tænker. Herluf bliver chokeret, han er begyndt at glemme ting. Og 
en dag kommer han ikke hjem, som han plejer. Ingelise og hele familien opdager, hvor 
meget de savner ham – og tager deres liv og relationer op til revision. 









For at kunne give en så nuancere vurdering som muligt, anvender Swend’s 
Hjemmebiograf den gode gamle 13-skala til bedømmelse  af film m.v.: 

Til den aktuelle film uddeles i stedet for 

13 
En usædvanlig og aldeles fremragende film 

00 
En film der aldrig skulle være lavet 

11 
En fremragende film 

10 
En god film med plads til forbedringer 

9 
En god film over middel 

8 
En middelgod film 

7 
En jævn film under middel 

6 
En nogenlunde tilfredsstillende film 

5 
En ikke tilfredsstillende film 

03 
En ikke tilfredsstillende film 
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