
www.kirkeogfilm.dk 

 

 

-1- 

Stolthed og fordom 

 
Kvinder og mænd - i al 

uransagelighed 
Af Peter Skov-Jakobsen 
 
Jane Austens roman om Elisabeth og Mr. Darcy er igen blevet 
filmatiseret. En fantastisk film med musik, kostumer, musik og 
landskaber.  
 Det må være de fleste skuespilleres og filmmageres 
mareridt at skulle fremstille de personer, som så mange 
mennesker kender, og som så mange identificerer sig med: 
personerne fra Jane Austens historie om den engelske 
gentlemans fem døtre, der alle helst skulle afsættes i gode 
ægteskaber, hvilket ikke er så lige til, når det helst skal 
ordentligt og ikke mindst standsmæssigt til.  
 De er der alle sammen: den kloge datter, den smukke, den sjove, den stille, den småtumbede 
men hjertensgode. Det er en rørende skildring af en snakkesalig mor, der vil det bedste og til tider 
kan få sig til at sige det dummeste. Hendes interesser er virkelig styret af pigernes ve og vel. Hun kan 
kun tempereres af virkeligheden og sin mand. Han er rørende, lidt konfliktsky og meget hengiven mod 
sine døtre.  
 

 
 
 I centrum af fortællingen står Elisabeth. Det er især hendes og hendes storesøsters kærligheds-
historie, vi følger. Der er masser af forhindringer, mange modsætninger og forkludringer. Der er også 
hele det sociale spil. På den ene side er der stoltheden, der hele tiden skal have sit. Man kan ikke bare 
sådan gifte sig på kryds og tværs af alle mulige sociale grænser. Der er også fordommene, der skal 
nedbrydes, for kærligheden har det jo med at være grænsesprængende. Men først og fremmest er 
der en vidunderlig historie om en selvstændig, begavet, vittig, smuk kvinde. Hun behersker 
konversationerne. Hun kan tankerne. Hun lader sig ikke banke rundt i tilværelsen. Hun gør sig tanker. 
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Hun må have været ualmindelig provokerende i samtiden. Hun er slet ikke så ydmyg, som man vist 
gerne ser kvinder.  
 

 
 
 Det er også en film om kvinders optagethed af mænd. Det indledende bal er et hav af fnis, 
glæde, erotik og vidunderlig nærhed. Der er kontakt mellem Elisabeth og den mandlige hovedrolle, 
Mr. Darcy, fra første øjeblik. Ingen er i tvivl. Hvis man er snerpet, skal man holde sig væk. Det er en 
af de mest erotiske film der findes. Alt er holdt på antydningernes plan, men det er åndeløst. 
Selvfølgelig er der også latterlige mænd, der taler ind i deres egne ører, og opstyltede kvinder, der 
tror, at de med deres rigdom kan gøre alt! Selvfølgelig er der også skurke, der tror, at de bare kan 
udnytte kvinderne; men deres handlinger får følger! Det er historien om rigtige gentlemen og skønne 
kvinder, om godhed og stolthed.  
 Det er vist især kvinder, der går ind og ser denne film. Jeg forstår godt, at de vil se den, men ikke 
et sekund forstår jeg de mænd, der tror, at det er klogt at overlade denne fortælling og film til 
kvinderne. Det er en fantastisk film med musik, kostumer, musik og landskaber. Fuglene kvidrer, og 
solen står op over et engelsk landskab, dagen vågner, og man ser en film om kvinder og mænd, og 
livet bliver til i sin uransagelighed og skønhed for øjnene af én – og man ler og græder. Keira Knigtley 
spiller Elisabeth så overbevisende, at det er svært at forestille sig, hvordan det skal gøres bedre!  
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