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glædens dag - vredens dag

IOHS. H. CHRISTENSEN

,Kunstneren bør aere i sit uarh ligesom Gud i sin shabning, ustnlig og almegtig;

han skal fornemmes oaer alt' men intetsteds ses'" 
Gusta.'e Fraubert.

Denne gennemgang af Dreyers Tvredens Dag" begyndte som et foredrag til

et weekend-seminar, Film 70's medarbejdere i foråret holdt i Filmhuset på Chri-

stianshavn over filmen. Artiklen her kan derfor også anvendes som materiale i

en mere omfattende stilistisk og fortælleteknisk beskæftigelse med "Vredens
Dag", 6yol- man kan prøve dens tankegang helt ned i filmens mlndste detailler.

Som andre af CarI Th. DreYers film
foreghr ,Vredens Dag" (1943) ikke i
nutiden, men engang i det fPrste år-
hundrede efter den lutherske reforma-
tion, heksebrænclingemes titi.

Den dag filmen begYnder, indtr:rf-
fer to begivenheder, hvis fglger bliver
dens forlpb. N{artin, pr:tsten Absalons
søn af første ægteskab, vender hjem til
præstegården og træffer for fprste gang

sin fars nye hustru, Anne, der er flere
år yngre end N{artin seh'. Allerede ved
(lelte første mode oplades stemningen
mellem de to - ntsten urnærkeligt og

uden, de er sig det bevidst. Men "denne
dag, sorn skulle have v:tret en glædens

dag",16.t1r.tes brat, da clen garnle

kone, Herlofs Nlarte, søger tilflugt i
præstegårdcn og her pågribes, udlagt
som heks. tlmiddelbart efter mddet
mellem N{artin og Anne fplger et an-

det: Lige inden Herlofs Nlarte arreste-

res, o,psøger hun Anne, for hende me-

ner Marte at kunne presse til at hjrlpe
sig ved at minde om, at oeså -\nnes
mor i sin tid blev udlagt soln heks,

men undslap bålet, fordi ,\nne var

hendes datter, og - hævder )Iarte -
fordi hun hjalp hende. Og man aner

en uvis sammenhæng mellem de to
mØder - mellem Nlartin og ,\nne og

mellem Anne og I'Iarte.
-{.f de f6rste scener i pr:tstegården

fremgår clet med harsk tldelighed. at

her udkæmpes en magtkamP mellem
N{erete, Absalons gamle mor. og -\nnc,
hans unge kone. KamPen står om ret-

ten til at bære husets n@glcr, fra gan-
mel tid tegnet på husfruens vrrdighetl.
og Anne begrunder meget rimeligt.
men modløst, sit krav med, at hun dog
er Absalons hu51111. ,-[amen, jeg er hans

116,1u - lyder N{eretes svar med inappel -

label myndighed og i et eftertrykkeligt
nærbi1lede.

I{en der er mere i Merete end blot
simpelt magtbegær. Hun handler ud
fra på en gang naturbestemt og erfa-
ringsbegrundet frygt for, at ønnens

Merete og Absalon, hvis kamP med
sig selv er begyndt. Hun aner årsagen
og foreholder ham, at han må vælge
mell.em Anne og Gud.
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giftermål og sønnesønnens hjemkomst
skal komme i konflikt med den orden,
som hersker i det omgivcnde samfund
og clermed også i præstegårtlen. Til
denne ordens vogterske har Merete
giort sig, og i sin vilje til at forsvare
dcn er hun skånselslØs, for den er for-
udsætningen for hendes og hendes søns

hele tilværclse. Sin søn omfattcr hun
mecl en moderkirrlighed, der i vagtsom-
hecl og styrke sagtens står mål med

Annes erotiske -lidenskab for Martin.
Dct er let hos Drevcr at opregne eks-

empter på, hvorclan kr,indens in<lsigt i
liclenskaberne er en anden, mere mål-
bevidst og ub@jelig end mandens, både
når hun står dem imod, og når hrln gi-
ver sig hen. Derfor er det kun i beg-vn-

delsen, Merete og Anne er ujævnbYr-
dige. Så snart Annes lidenskab et vakt
og har taget retning, er de hinandens
ligemænd i en styrke, som voldsomt
overtrumfer mændcnes. En kort, lØs-

sluppen omgang får Anne overtaget.
Hun indlægger Merete til en højtlæs-
ning af H@jsangen, der tager det bi-
belske kærlighedsdigt på or<let. Og da

Anne vinder garn og drilsk nynner til,
er l{eretes vrede lige så indrdt, som

den er afmægtig.
Den drift. der besætter Anne, kender

N{erete meget vel, og med rene ord gi-

ver hun sin fomroligelse til kende, da

hrrn erklærer, at hun finder det skam'
løsr, at Martin vender hjem til en mor,
der er flere år yngre end han selv. Me-

rete selv har klogeligt tilpasset sig vil-
kårene i det samfund, som er filmens
miljp, og afståct fra at søge opfyldelse

for den lidenskab, Anne hæmningslgst
prisgiver sig. Sin f6lelse har \{erete
fprt over på sønnen og husets daglige

orden, og kærligheden til Absalon be-

toner hun gang på gang. .{fgørende for
forståelsen af Nlerete er således den

scene, hvor hun - kort efter Marte er

brændt - kommer efter, at denne må

have udlagt -{nne eller i hvert fald An-
nes mor. Uden omsvØb holder hun det

Absalon og Martin - far og søn begge

i samvittighedsnød. Billedet er fra
uvejrsnatten, da Absalon træt forud-
aner sin snarlige død.

altelnativ frem for Absalon, hvorom
hans sjrlekamp i forvejen står: Gud
eller Anne. Da Absalon undviger ved

at forcholde hencle, at det valg stiller
hun ham i af had til -A'nne, falder sva-

ret @jeblikkeligt: ,Nej, af kærlighed til
dig." Beggc har de ret, for selv om \'Ie-
retes krr lighed til .\bsa'lon er oprigtig.
er den dog af en særlig art: Den er sam-

tidig vilje til besiddelse. Gud gav hen-

cle i ,\bsalon den sdn, hun linskede, og

hun vil værge om ham, til hun ligger i
sin grav, forsikrer hun N{artin på

uvcjrsnatten. .\nne må hun hade, men

hadet er ikke blindt, tværtimod - det

er begrundct, for har Anne tidligcre
truet hendes stattls, hos Absalon og i
huset, så bliver hun ved Nlartins hjem-
komst en akut fare for dem alle tre' Så-

dan bed@mmer Nlerete situationen, og

- ene af alle - korrekt.

lnstruktørens Placering
På en gang lykkes det for DreYer at
Iade tilskueren se og forstå N{erete,

som hun forstår sig selv, men samtidig
at åbne for en rnere vidtrækkende for-
tolkning af, hvad der går for sig. Det
er et af kunstens privilegier at kunne
redegøre for konflikter i et perspektiv,

rnan er afskåret fra at se dem i, så snart

de er virkelige, og man selv en del af
clern. I kunstværket får man ofte mere

at se af personerne, end de selv har pje

for, og klarhed over de motiver, der
driver dem, men som de selv ikke gen-

nemskuer eller kun dunkelt aner. At
ingen ser mere, end hvad han selv er,



illustrerer Drever pædagogisk i den
scencfplac, hvor fprst llcrcte, så Absa-
lon og til sidst N,Iartin betror, hvad de
ser i Annes øine. D€t tankevækkende
er, at nok ser de noget i Anne, tnen
kun den del af hendc, som udfordrer
eller svarer til noget i deres eget v:c-
scn. Ilerete ser heksen i Anne, glBden
i hendes Øjne. Absalon finder hendes
Øjne ,i'irlunderlige - så barnefromme,
rene og klare". Og X{artin bekender
stakåndet: "Ingen har Øine som du..
.\nne: ,Hvorclan er de? Barnefromme?
Rene og klare?" Nlartin: ,Nej, dy6e og
gådefulde, men jcg ser deres bund..
,Hvad ser du?. ,En skælvende sitrende
flammeu.

Forskellige vurderinger, - men vur-
deringer, som oplvser mere om den
vur<lerende end om den vurderede,
selv om de alle siger noget træffende
om.{nne-

Ikke hlor \lcletes begt.rnsning s1 n-
ligq6res, men alle personernes. Place-
ret højt over dem afslgrer Dreycr sit
kendskab til ubevidste tiiskyndelser i
dem og sin viden orn det illusoriske og
indsnæurenrle i cleres forestillinger om
r.irkeligheden. I denne inclsigt delag-
tiggBr han - efterhånclen som filmens
forl@b blir,er tydeligt - tilskueren hen
over hovc.clet på filmens personer. I
dette forhokl skal man søge forklarin-
gen på filmens neutralt meddelende
holdning, dens sinclige tempo og aske-
tiske stil.

NIed omhu og n@jagtigt præsenterer
Dreyer fra starten personernes karak-
tcr; han informerer om det nfdven-
dige, ikke mere, og viser så - uden
hr,ilepunkter og bimotiver, men med
en stram ensidighed, sorn man skal til
lbserzs sene skuespil for at finde magen
til - hvordan relationerne mellem per-
sonerne og deres t,ydning af dem ufra-
vigeligt må f6re frem til det resultat,
som er filmens slutning. Som Drcyer
ikke tilstår sig nogen svinkc:r:rinder i
handlingsforlpbet, er han asketisk og
nøjeregnende i bnrgen af de ydre vir-
kemidler. Intet i interiøret har blot
dekorativ eller miljpskabende funk-
tion, alt bliver brugt, linned, skab,
o\rn, pri€stegårdens lave vinduer o. s. r..
Det samme gælder skuespillernes stili-
serede, tilbageholdte spiltestil, der
dæmpet, men entydigt afspejler deres

I5(i

sinclsstemning. Således understreger
ber-ægeisc og betoning, især hos N[erete,
hvad der ligger i replikken. Det må
være tilstrækkeligt at minde om hen-
des samtale med }{artin på uvejrsnat-
ten. Da hun skal betro ham sin ærlige
mening om Anne, flvtter hun med en
ber'æEelse - der understrcger det afgØ-
rentlc og uigenkaldelige i det, hun nu
vil sige - den sykurv, cler står på bor-
det rnellem clem, 1æner sig frem over
det oE vedgår sit ubændige had til An-
ne; overhoveclet cn scene, der i spillet
mellem skjult og åbenbart, mellem det
sagte og det tænkte forgær,es søgcr sin
lige. Hele filmens forlpb forevises gen-
nern et ro1i6;t iagttagende kamera mcd
få, beherskecle bevægelser. Når Dreyer
går tæt på ltersonerne og bruger nler-
billedet, er det ikkc for ar suggerere,
som det f. eks. er tilfrrldet i Sergio I-eo-
ncs sresterns, men for at udgranske: I
menncskets ansigt mener han at sc et
vinclue ti1 sindets dybeste rørclser.

Slæl og legeme
Pcrsonerne bestelnmes af deres indivi-
<1uelle foruds;rtninger og af den sum
af tanker og værdier, der endcgyldigc
og ubetvivlclige cr der fælles livsgrund-
lag, og sorn de derfor ikke har mulig-
hcd for at iqnorere cller skyde fra sig.
D:n antagelsc, so;r rlanner det ånde-
lige midtpunkt i personerne og er en
stiltiende fo,rutlsrtning for samtligc
filmens begit,enheder, er et rcligipst
begrundet skel mellem sjælen og le.qe-
rnet. Tanken om sjælen som en gud-
rlornmelis, uforkrænkelig gnist i men-
nesket og legemet som (1et forgir:nge-
li€ie og fortrædelige er af lanst ældre
oprinclels: cnd kristendommen, men
dc har nerl gennem historien været
hinandens trofaste fplgesvende. Ingen
af personerne anfægter nogen sinde
denne tankes gyldighed; den forbliver
uantastet til stede i dem som det ror,
der besterlmer deres tankers kurs.
flden at tage parti for eller imo<i sine
personer, men nrålbevidst og køligt di-
stancel€t - sammenlign bare den neu-
trale, rembrancltske gruppering af de
gejstlige under torturscenen og ve<l
bcgravelsen rled den udleverende skil-
dring af klerkene i ".Jeanne d'Arc" *
redegør Dr.eyer for, hvordan tanken
tager bolig i handlingen.

-{bsalon kan således 1a,gge Herlofs
Nlarte på sinde, at hun ikke b@r bcde
for sit liv, men for sin sjæI, og det er
ham sikkert ærligt om at gøre at for-
skaffe hende det evigc liv. derfor er
cler heller ikke noget at grine af, da en
af pnrsterne efter Martes tilståclse er-
klærer, at ,- det var en smuk beken-
clelse", for ved at underkaste hende
pinligt forhpr og fremtvinge tilståelse
har de efter fuideste overbevisning
hjulpet hende et godt stvkke fremad
på frelsens vej.

Klarest udtrvkkes tanken om lege-
met som sjælens hjem hernede i den
sekvens, hvor Absalon er kaldt ti1 Lau-
rentius for at berede ham til den død,
Marte svor ham. Scenerne omkring
dctte dødsleje og den samtidige kryds-
klipning til l{artin og Anne, f@rst i
båden på åen, senere i græsset på
skrænten, står centralt i filmen. Lau-
rentius ser døden i møde med fortr/st-
ning, for - som han siger - "lcsemet
har leg af rerrlen. og det giver ieg rer-
den ip;en. Sjælen har jeg af Gud, og clen
giver jeg Gud igen.* Og,\bsalon istern-
mer: »\{ed d/dcn vi livet beglnder.u

Da .\bsalon kommer ti1 Laurentius,
pr::sentcres dennes spartanskc råning
i en sagte, halr-cirktrlær panorering.
kameraøjet glider rummet nrndt oEi

standser op ved den d@endes leje. For-
udcn her gør Dreyer i to andre situa-
tioner brug af 'lignende panorelirrger.
Sekvensen, ht.or N{arte torteres og g:ir
til bekcndelse, åbnes rled eu langsonrt
skridende bevægelse rundt i nlnrmet.
forbi dc spænclt forsamlede plrstel'.
skriverens bord, og så standses «lcr retl
pinebænken. På n@jagtig sanrrne macle
indledes filmens sidste sckr-ens. .\hsa-
Ions begravelse. Kameraet begvntler
ved de fremmgdte gejstlige, fortsft-.rrer.
mndt og standser ved kisten og de på-
rPrende - Anne sidst, sådan som i den
tidligere bevrgelse Marte som den sid-
ste blev indfanget i billedet. Ved at pa-
rallellisere optakten til de tre s€kven-
ser opnår Dreyer at indgyde tilskuerer.r
en urolig forudanelse til slut. Fælles
for dem er umiddelbart. at de alle har
<16den som udgang. Laurentins drtr en
frorn d6tl, forvisset om sin salighed og
i tanken om sjælen sor.n menneskets
evighedspant og dpden sonr p()rtalen
til det sande liv. N{en jusr denne tan-
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Absalon
Er det meningcn med livet at berede
sjæ1en til €\,igheden, kan det kun ske

ved at forsage kødet og fornægte ver-
den - så vidt det nu lader sig gøre.

lleir er man d,vgtig til at dø, er det
sandsynligt, man er dårlig til at leve'
Sådan forholder det sig mecl Absalon.
Hans manglende sans for det, som er

af verden, røber sig i, at han er blind
for forbindelsen'mellern -\nne og NIar-

tin, og i hans eget forhold til Anne.
Skønt d€ dog er tgtefolk, har han ikke
kunnet gøre hen<le bevidst som kvintle
og give hencle det barn, hun har drømt
orn. Dercs forhold er blottet for erotik,

og hans fplelse for hende mere lig en

fars for sin datter end en rnands for sin
kone. Da Absalon i Anne kun ser et
barn, kan han troskyldigt mene, at det
er godt, Xlartin er kommet hjem, for
det har forandret Anne; hun Ier, og
s--lv hendes stemme cr blevet en anden.
Det er, hvad han betror en hovedrY-
stende Nlerete i den ene stue, mens

.{.nne og ['Iartin gantes i clen tilstp-
dendc. Grellest fremtræder misforhol-
det mellem Absalon og hans unge hu-
stm, da Anne brændende gØr et sid-

ste forsøg på at undslippe dragnin-
gen rnorl XIartin. Klyngct ind til ham
beclcr hun ham tage hende og gØre

hcnde lykkelig, men Absalon viser hen-
cle fla sig og går ind til sig seiv, han
,har meget at tale med Gud om..

Bortset fra hans naivitet medvirker
her en anden årsag. I sit indre er han
opfyldt af en konflikt, der lægger be-

slag på hele hans person. Først i løbet
af filmen når han til smeltelig klarhed
over motiverne til sine handlinger,
men da er han afskåret fra tilbagetog.
Det er Herlofs Marte, der under forsøg
på at tiltvinge sig hans bistand indpo-
der konftikten i ham. Hun insisterer
på, at han for Annes skyld tav om hen-
des mor, skPnt han vidste, hun stod i
den ondes tjeneste. Absalon vcd in-
clerst inde, at N{arte har ret, og da

hans sind først cr splittet, kan det ikke
mere heles, for han kan jo ikke vedgå

sin fortielse og udlægge Anne, men må
fare videre med l@gn og hykleri. Lige
før NIarte brændes på bålet, trygler

De lutherske gejstelige irembrandtsk gruppering omkring Absalon, der underskriver Martes dødsdom



hun ham en sidste gang om hjælp,
men han reagerer ved at aflire bpnner,
ikke for at henvende sig til Gud, men
for at overdpve hende, og da hun un-
der torrur er på nippet til at røbe sin
viden, griber Absalon ind og standser
forhøret med den hykleriske begrun-
delse, at ,alting åbenbares, når Gud
finder, at tiden er inde".

Af il{arte tvinges Absalon til at se i
Øjnene, at han har forbrudt sig mod
de love, han selv lever på, og hvis for-
valter han efter sit embede er. Han har
»syndet .. . syntlet mod Gud" og sat
sig uden for fællesskabet, for at hykle
vil sige at fremrne egne hensigter ved
som staffage kynisk at udnytte, hvad
der for andre er alvor. I samme pjeDlik
et menneskes livsopfattelse konverteres
fra oprigtighed til skalkeskjul, udtøm-
mes dens næringskraft, den d/r hen
som et vissent lem. Dette symboliseres
i Laurentius' d@d. X{ens Absalon er
splittet, er denne hel, uden Absalons
ormstukne samvittighed, men filmens
mest harmoniske portræt af det men-
neske, der efter personernes begreber
må være det ideelle. Således forstået er
Laurentius det synlige billede på den
del af Absalon, som forvitrer under
hans sjælekamp. Derfor kan han fjern

i blikket tale om Laurentius'dpr1 som
en mild død og samtidigt sukke over
det liv, nrenneskene lerer.

Er Absalon f6rst på glatis, behBver
han kun et puf for at bringes i skred:
Anne: ,Er det sandt, at du sparede
hende for at frelse mig?. Absalon:
,DØmmer du mig for det?" Anne: ,At
du var god mod min mor? Nej . . ..«
Absalon: ,Nlen?u ,\nne: ,NIen var du
også god imod mig?« Absalon: ,Har
jeg ikke været dig en god mand?. Anne:
,Jo . . . . men spurgre du mig. orn jeg
elskede dig?" Absalon: ,Du var jo så
ung, næsten et barn.u Anne: ,Jamen,
elskede jeg dig?* A§5n161; ,Det er un-
derligt. Det har jeg aldrig t:tnkt på...*

Filmen igennem vokser hans indsigt,
men fprer kun dybere ned i dpdelig
fortvivlelse. Da han til sidst erfarer
den fulde sandhed, forholdet mellem
Anne og Nlartin og hendes nådesl/se
ønske om hans d1ld, et ønske hvis ube-
tvivlelige virkekraft er forudgrebet, da
hun taler til N{artin, om blot Absalon
var dPd, og han i det samme ude i stor-
men fpler døden stryge tæt forbi sit
ærme - da opfyldes Martes trusel: ,Jeg
skal nok få ram på dig..

Om N{artin g:elder det, at han er sin
fars søn. Han kan ikke hengive sig

uforbeholdent som Anne, men er be-
standigt plaget og bekymret for, hvor-
dan det skal ende. Sejler han med hen-
de på åen, ser han træet hælde i sorg,
mens hun ser det bpje sig i længsel
mod sit eget spejlbillede, og som træer
ikke kan skilles fra sit spejlbillede, så-
dan heller ikke de to fra hinanden.
N{ed dBden er N{artin forbundet på
sarnme måde som Absalon og Lauren-
tius. Bragt samrnen ved krydsklipning
taler de alle tre på samme tid om dø-
den som uclfrielse: N{artin: ,Anne, om
vi kunne dB sammen 1s«, err tanke, der
er hende fjernest af alle. Nlartin be-
tragter sig selv med omgivelsernes pjne
og er rede tll at d,ø for at sone sin synd.
Selv orn han ikke er i tvivl om det for-
kastelige i deres handlinger, kan han
ikke rive sig lps fra Anne, for han er
jo forhekset. Fprst da Nlerete i kirken
ved Absalons kiste giver ham stikorclet
,Ved den ondes hjlclp...o, hæves for,
tryllelsen, men samridigt skilles han
fra Anne og dermed for bestandigt fra
det i harn selv, som var draget mod
hendc: sin kærlighed og sin sanserus
tyder han som djævlebesættelse.

Det dybsindigste i filmen er dens il-
lustration af, hvordan en fortolkning,
som er en hel tidsalders flrlles ejen-
dom, griber bestemmende ind i men-
neskers mest personlige liv. Hvad der
ligger uden for - eller ligefrem afskæ-
res af - personernes livsforståelse, be-
kæmpcs med frygt og afsky som ufor-
klarligt, overnaturligt, - som hekseri.
Det grlcler evnen til med psykologisk
skarpsyn at anbringe sig i * og dirigere
et andet menneskes samvittighed, så-
dan som først X,Iarte, dernæst Anne
gør mcd Absalon - »magten til at øn-
ske nogen d6d., hedder det i personer-
ncs eget sprog. Ligeledes gælder det -
i en tirl, der fejrer sjrlcn i samme
grad som vores kroppen - evnen til
bl:cndende erotisk betagelse. - ,X1ng-
ten til at kalde". Når ,Vredens Dag"
ikke er noget uskyldigt gys, men tager
k\.ælertag på tilskucren, skyldes det, at
den anskuer heksen som udtryk for et
sarrfuncls syn på psykologiske og sulrs.:.
lige cgenskaber, som er genkenclelige
for enhver og r.itterligt findes, rnen
som dette satnfund af sit åndelige fun-
dament er forhindret i at komme på
fortrolig talefod med.

Naturscenerne bryder befriende filmens strengt Iineære billedkomposition.
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Kvinderne
Som den eneste viser Anne vilje til at
sætte sig op mod den etablerede orden.
Det er ikke muligt for et menneske at
tage afstand fra noget i sig selv, clet selv
f@ler som naturligt, og sker det alligc-
vel, er det af tvang. Såc1an med Anne.
Hun stritter irnod at se på sig selv med
omgivelsernes ford@mmende Øjne, hun
kan ikke forstå, det er syn'd at elske.

Kun opfyldt af sin lidenskab styrer
hun bevidst frem mod sit tnål uden
tanke for andet og under tilsidesættelse
af alle hensyn, men med opbydelse af
de midler, som nu engang stål' tirl hen-
des rådighed.

Det er klart, filmen er På hentles
side, men på en mere nuanceret måde,
end man måske umiddelbart tror. I
Anne samles alt det, der i de andre
ikke er plads for, hun er, hvad de an-
dre mangler. Filmen viser clet genialt,
da hun fprste gang kommel ned i en-

gen med Nfartin; da aflPses den hid-
tidige strengt linelere billedkornposi-
tion med panoreringer og travellings
af duvende bevltgelser og tiltninger,
der på forunderligt befriende måde
åbner filmen og giver dcn hpj himmel

Den foregående scene, hvor dPds-

dommen over \Iarte underskrives, cr
ledsaget af melodien »Dies Iræ« - et

afsnit fra den gregorianske dpdsmesse

- spillet af let drær,ende messingblæ-

sere. Da N{artin og Anne kommer uri
sammen, foranches musikken. Porrl
Schierbeck iadcr blæserne aflpses af

violin, der lvrisk dr,:tlende lægger sig

omkring naturbillederne i fuldendt
harmoni. NIen dcr er over den bliclc
musik noget ildevarslenilc: Den er hcr
formet som en videreudvikling af Dics
Irit, som clcn pludseligt og truende -
stadig i overensstemmelse med billedet
- toner over i, da dc to unge møde kær-

ren, der kpter ved til \Iartes bål. Altså
et varsel orn den skæbne, som venter
Anne, og soln man anede ubestemme-
ligt, da hun straks fra begvnclelscn blev
knyttet samtnen med Herlofs Nlarte.

På intet ticlspunkt bestricler I'Iarte,
at hun er en heks. I filmens fprste bil-
lecle forspger hun sig metl helbredelser
ved hj;tlp af urtcr fra gaigebakken i
den overbevisning, at der er kraft i det
oncle. Henrlcs bratte omsving fra hjer-
teskærende hj:rlpelgshed til hadefulde

trusler er forspg på at bc\'æge Absalon
og udslag af hencles pinefulde angst

for at dØ. Heller ikke Anne bestlider
at \'ære heks. Hun går t\'ærtimod ind
i rollen. \fartin komrner, når hun kal-
der, og i gysende henrykkelse indser
hun: ,Jeg kan det, jeg kan det.. Og
som hun har magten til at kalde På
Ilartin, har hun rnagten til at ønskc
Absalon cl6lc1, en magt hun bruger, da
hun på uvejrsnatter rydder ham af
vejen. -\t tlct er koldsindigt fremgår
tydeligt, da clcr flere gange klippes til
nærbilleder af hende stående ved ov-

nen, samlet, spændt luren<le som en

kat på spring.
Da hun ikke er i stand til at for-

nægte sin umiddelbare oplevelse, men
heller ikke har nogen n@gle til en

egentlig folståelse af sin lidenskab,
griber hun url efter den nærmeste for-
klaring, sorn er den, hendes omverden
står parat metl: .'\t hun har heksens

magt. Den fortolkning slår hende med
rædsel, for hun v6d, hvad den indebæ-
rer. Da tr{arte blev brænclt, fulgte Anne
skuespillet, på 6n gang tiltrukket og

skræmt, og hun ængstes isnende, da
Nlartin på \,ågenatten beskylder hende
for at have forvoldt faderens død. Al-

ligevel er hun så bundet til det øjeblik-
kelige, at hun etrten er ligeglad eller
letsindigt tror, at en udvej nok skal
åbne sig. NIen fordi hun g@r oPrPr
uden rigtigt at have noget våben, er
hun cIømt til at tabe.

Den egentlige karnp står mellem N(e-

rete og Anne, men har dybere foran-
Iedning end blot privat uvilje og ja-
lousi. Det er den afgØrende forskel mel-
lem dem, at Nlercte er sØgt ind i - og
har gjort sig til 6t med - den herskende
orclen, rnens '\nne sgger at gøre g.tl-
dende, hvad den ikke kan mmme.
Begge slås de for deres position og for
deres kærlighed, som llarte altså for
noget konkr€t og i grunden ligeglade
mecl både himmel og helvede.

I{åIt på kvinderne virker mændene

i filmen derfor underligt fjerne. Hvor
veg er ikke den sagtmodige, samvittig-
hedsplagede Absalon sammenlignet
med den selvbcvidste, r,iljefaste NIerete,

og hvor konturlgs er ikke den ub€slut-
somt modstræbende N{artin overfor
den skamlØst anmassende Anne. I over-
ensstemmelse rned n,edelingen af fil-
mens univers i forestillingen om sjæI

og legeme anbringes personerne i hver
cieres område: Ilændene i det uhånd-

Absalon og Herlofs Marte, der snarl tryglende beder for sit Iiv, snari prøver at

tvinge Absalon ved at foreholde ham hans tavshed om Annes mor.
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Anne, koldsindigt og hadefuldt: .Jeg har ønsket dig død, når du var hos mig -
ønsket det når du gik fra mig.. Fra scenerne lige før Absalons død.

en del kors med tag spredt rundt om
på kirkegårclen, et enkelt står helt
fremrne i forgrunden til venstre i bil-
ledet. Til hpjre, længere tilbagc ligger
kirken med tårnet, som kameraet * da
NIarte er kastet på bålet - sagte søger
opad, rnens lyse tlrengestemmer sætter
i med Dies Iræ. Ind over teksten tones
i filmens begynCelse et kors, som ko n-
mcr igen til slut og holdes længe som
sk,vggebillede for til aller sidst at for-
sr,ncs ned tag. IIed stor diskretion an-
tydes henned Annes endeligt - det er
dct samme kors, man så ved N{artes båI.
NIen dcsr"rclen sammenfatter Dreyer her
til sidst i it greb gangen i den hele
film: Nådens og barmhjertighedens
symbol fonandlet til gru og d/d, glzt-
clens dag til Vrcrlens Dag. tr

VREDENS DAG (Dies lræ)
Prod.: Tage Nielsen/Pa1ladium. Dan-
mark 1943 - Instr.: Carl Th. Dreyer -
Manus.: Dreyer, Mogens Skot Hansen
og Poul Knudsen efter Hans Wiers
Jenssens skuespil »Anne Pedersdotter<(
fra 1908; salmetekster: Paul la Cour -
tr-oto: l(arl Andersson (sort/hvid) -
Dekorationer: Erik Aaes efter skitser
af Lis Ftibert - Kostumer: I(. Sandt
Jensen, OIga T'tromsen efter skitser af
Lis I'ribert - Kunstnerisk rådgiver: Kaj
Uldall - KUp: Edith Schiissel, Anne
Made Petersen - Lyd: Erik Rasmussen
- Musik: Dies Iræ og Poul Schierbeck;
solister: Erling Bloch (violin ), Hans
I(assow (bratsch) - Med Thorkild Roose
(Absalon Pederssøn), Lisbeth Movin
(Anne, hans hustru), Sigrid Neiiendam
(Merete, hans mor), Preben Lerdodf
Rye (Martin, hans søn af første ægte-
skab), Albext Høeberg (biskoppen),
Olaf Ussing (Laurentius), Anna Svier-
kier (Herlofs Marte), Preben Neer-
gaard (degnen), Sigurd Berg, Harald
Holst, Dagmar Wildenbr(ich, Emanuel
Jørgensen, H. Chr. Sørensen, Emiiie
Nielsen, Kirsten Andreasen, Sofie
Knudsen - Længde: 105 min. - Prem.:
13. 11. 1943 - 24.7.7944 (Wor1d Cinema)
- Udlejn.: Palladium. Fb. u. 16.

Mdnuskri'ptet er udgivet i »Fire film«,
Gyldendal 1964. Filmens endelige dio-
log er trykt (på fransk) og dens mon-
tdge og kameraindstillinger beskrevet i
tidsskriftet l'Avant-Scåne nr. 100, febr.
1970. Om stilen i »Vredens Dag« har
Dreyer skrevet i »Lidt om filmstil«,
Politiken 2.72.7943 (optrykt bl. a. i »Om
filmen«, Gyldendals Ugiebog nr. 80,
1964, s. 72-76). I Ebbe Neergaards bog
om Dreyer (2. udgave 1963) gengives s.
76-77 Dreyers eEeL kdrakterandlAse af
de fire hovedpersoner.

gribelige sjælelag, kvinderne på jorden
i kropsligt nærvalr og med veldslige
hensigter. Når det bliver Anne, der må
bukke under, hænger clct sammen med,
at filmen - kr,indernes iordnærhed til
trods - foregår i en mandsverdcn.

Hermed er cler r/rt ved en hoved-
nerve i Drelels prorluktion. isrl grup-
pen »Jean?le cl'Arc", "Vreclens Dag. og

"Gertrudn. Det er m:rndencs vilje og
ambitioner, der besternrner tilværel-
sens indretning, på <leres vilkår fast-
1ægges skellet mellem tilladeligt og for-
kasteligt. Ved clenne grlrnsedragning
påtvinges dcr kvinderne hærnninger,
som fBrcr til tilpasning, undelgang el-
ler livslang, ensorn trods. NIen hvad
mændene vinder udadtil i rnagt, glans
og offentlig anerkendelse, taber de ind-
acltil. Flelelsesstyrke, sjtlelig dybdc og
stolt, urokket integritet forekommer i
de n:r:r,nte film stort set kun hos kvin-
derne.

Tålmodigt og klartskuende har NIe-
rete indrettet sig sådan, at hendes kær-
lighed ikke betragtes som tøjlesløs og
djær.elsk, men tvlrrtimocl som srnuk og
prisr icrdig, for elskov kan rnan mis-
tænkeliggøre, men til alle tider bernirn-
mes en moders kærlighed; som bekendt
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kunne Frelseren se1r, til nød undvære
en far, rlen det er lige så bckendt, at
hans rnor har \.æret på nippet til at
tage både magten og ilrren fra harn.
Som nævnt bestemmes begivcnhedernes
forlpb af cien kristendomsopfattelse,
der dannel den ideologiskc baggrund
for personcrnes opfattelse af r.irkelig-
hedcn. Nonnalt er en anskuelse i sin
tilblivclse udtryk for en uomgængelig
opdagelse af noget hidtil upiragtcts be-
tydningsfuldhed, et fors6g på sammen-
fattende at forarbejde erfaringer, dcr
har gjort sig gældende som befriende
og gr:enseoverskridende. llen når en
tankegang først er trængt igcnnem, kan
tlet skc. at tlen konsolidcrel sig som
gyldig på forhåriI og uafhængig af den
oprindclige erfaring. Den drlrnes da
for sin spnrngkraft og bliver til spær-
rcncle doktrin. RerBvet der.cs levenrle
indhold kan da tanker og begrcber
ligge tilbage som forladte konkylier,
lnen nu beb:religc for rle herskcltles
ubevidste ønsker og snrversynede ind-
stilling til r'crden omkring dem. I ,Vre-
dcns Dag" antyrles den knrve, ct sådant
falci fplger, i dctte tilfitlde fra luthersk
reformation til ortodoksi og heksejagt.

Da Hcrlofs Llarte br:endcs. ser man


