
 
 

  

Film: »En lang forlovelse« Instruktøren af »Den fabelagtige 
Amelie« er tilbage med en forbilledlig storfilm. Audrey Tautou 
spiller igen hovedrollen, og hvor kameraet dog elsker hende.   
 
Var en film et instrument, ville Jean-Pierre Jeunet uomgængeligt være 
at regne for virtuos. En formidabel tekniker, men også sådan én, der kan 
finde på at brillere unødigt, hævdes det. 

»En lang forlovelse« er et visuelt bombardement. Den er overlegent orkestreret, og hvad angår 
sine filmhistoriske sammenlignelige forgængere, direkte mageløs i billeder. Vi taler den episke 
fortælling her. Et skæbnedrama trukket ud til det bristefærdige mellem krig og kærlighed. Vi 
taler »Borte med blæsten« eller »Den engelske patient« i genre. Og dette franske sidestykke, 
stærkt sponsoreret af Hollywood-millioner i øvrigt, står ikke tilbage for hverken den ene eller 
den anden. Men filmen vil også mere end blot hævde traditionen ved at længes og forlyste sig i 
langstrakte landskaber. Den vil være underfundig, vittig og til tider endda rå i tilgift. Og det 
lykkes stort set alt sammen, så det bliver mere en makaber fabel end en romantisk storfilm.  

Det er Jean-Pierre Jeunets første film siden »Den fabelagtige Amelie«, hvis succes og 
hovedrolleindehaver han på begavet vis har taget med sig. For hvor kameraet dog elsker Audrey 
Tautou. Hun behøver end ikke spille skuespil, blot være til stede. Og hvor instruktøren dog 
elsker, at kameraet elsker hende.  

Lever den dødsdømte?  

Det er Første Verdenskrig. Fem franske soldater ledsages gennem de muddertunge og 
dødshærgede skyttegrave til den yderste post. De er dømt til døden for at lemlæste sig selv i et 
forsøg på et blive hjemsendt fra helvedet i nord. De tvinges op af skyttegraven og frem mod 
tyskernes maskingeværer.  

De fems skæbne er filmens motor. Eller snarere én af skæbnerne er den unge Manechs. 
Vidnerne ser de dømte forsvinde i skiftevis tåge, granatregn og røg, og de regnes for døde. 
Audrey Tautou spiller den unge Mathilde. Manech er hendes elskede, hendes hele liv. Efter 
krigen er hun overbevist om, han stadig er i live. Og hun sætter alt ind på at opklare gåden. 
Blandt andet i en række besværgelser oplever man hendes dedikation. Hvis hunden når op i 
hendes seng, inden hendes onkel banker på, hvis hun på sit polio-stive ben når at løbe hen til 
vejsvinget, før bilen runder det, hvis...så lever Manech stadig.  

Et farverigt galleri af personer løber ud og ind af Mathildes søgen. Fra en selvglad 
privatdetektiv over en hævngerrig prostitueret og en martret enke forladt i et grusomt 
trekantsspil - tilmed spillet knugende af Jodie Foster. Bemærkelsesværdige biroller og 
fascinerende underhistorier dukker op. Ofte iscenesat af billeder så fabelagtige, at man næsten 
taber tråden. Som er billederne i denne film for smukke. Som er de så mættede med åndeløs 
sansning, at de stjæler al fornuft og efterlader tilskueren berøvet evnen til at orientere sig i tid, 
sted og ind imellem handling.  

Flittig computerbrug  

Er dette tilfældet - og netop med »En lang forlovelse« forlader man biografen med en mistanke 
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om, at netop sådan er det - er det også hovedanken mod Jean-Pierre Jeunets franske krigsepos. 
Den er opfyldelse af, hvorfor film skal ses i biografen. Og dens dramatiske bund er besnærende 
lagt, så man drives mod svaret på de dødsdømtes skæbne i ingenmandsland, som de selv blev 
drevet mod døden. Men den er også på kanten af at være en næsten for magtfuld 
billedmanipulation - computeren har været i flittig brug.  

Det er en krigs-, sæde-, komedie- og kriminalfilm, blandet forbløffende vellykket sammen. Og 
det er en kærlighedsfilm. Men lykkeligvis ikke så meget, at det gør noget. »En lang forlovelse« 
er en på stort set alle måder tilfredsstillende film. Jean-Pierre Jeunets lyriske behændighed går 
gennem filmen som en umiskendelig tone. Hvad enten den næsten skidenbrunt skildrer 
uhyrlighederne i skyttegraven. Eller den klipper en historisk lynpointe ind med et sorthvidt 
glimt. Eller den viser Mathilde på vej ad en sti med mandshøje bregner langs Bretagnes 
forrevne kyst i overdådig gylden billedtone. Er alt dette at regne for form og blær', som Jeunets 
kritikere hævder, er det til gengæld et skryderi, man ikke skal snyde sig selv for.   
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