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”/…/ Dreyer /…/ inledde ett samarbete med den franske 

författaren Joseph Delteil, som sysslat med ämnet tidigare och 

för Dreyers räkning skrev en sammanställning av processen i 

Rouen mot Jeanne. Dreyer kom emellertid inte att vid 

inspelningen att hålla sig särskilt troget till Delteils 

uppläggning. Han gjorde sin egen tolkning av Jeanne, och 

framför allt sin egen gestaltning av processens karaktär och 

utformning. Processen är engelsmännens process i Rouen mot 

den tillfångatagna 19-åriga bondflickan från Lothringen, som i 

spetsen för den franska hären tillfogat dem så många nederlag 

i kriget mot Frankrike. Protokollen från processen, som varade 

i 29 dagar, finns bevarade. Dessa 29 dagar har Dreyer dragit 

samman till en enda dag, och ur protokollen har han i 

autentiska formuleringar hämtat alla processens 

nyckelrepliker, domarnas infamt försåtliga och snärjande 

frågor och Jeannes enkla och ofta genialt naiva svar på dem. 

 

För inspelningen hade Dreyer efter mönster från 

miniatyrmålningar i medeltida handskrifter låtit bygga en stor, 

sluten uppställning i en skog utanför Paris. En kyrkfasad, 

några husgavlar, torn och i mitten en öppen plats, allt omgivet 

av en ringmur. Man ser aldrig hela uppställningen i någon 

bild, bara enstaka detaljer som bakgrunder till spelscenerna. 

Inspelningen varade från maj till oktober 1927, och filmens 

totala summa belöpte sig till de då oerhörda summan av sju 

miljoner francs. Men allt hade man fått in på 

förhandsgarantier: ämnet och det namn som Dreyers 

publiksuccé [Du skal ære din hustru / Mannen och hans 

överman, 1925] hade givit honom i Frankrike. /…/ 

 

Rollen som Jeanne blev [Falconettis] enda filmroll. Det har 

sagts att Dreyer plågade henne så under inspelningen, att hon 

efteråt hamnade på sinnes-sjukhus – det är inte sant. För 

filmgaget köpte hon teatern L’avenue i Paris, och fortsatte sin 

karriär [som teateraktris]. Under andra världskriget företog 

hon en turné till Sydamerika, och dog i Buenos Aires. Dreyer 

valde Falconetti och hennes motspelare ur en enda synpunkt. 

Han ville skildra den psykologiska tvekampen mellan Jeanne 

och hennes domare, och för det begagnade han sig av filmen 

speciella uttrycksmedel: närbilden. Filmen En kvinnas 

martyrium består inte enbart av närbilder, som det ofta 

populärt sagts. Men serierna av närbilder är filmens kärna och 

bärande linje. I dem ligger hela motsättningen mellan de 

agerande. I dem kan man följa den skoningslösa kampen i alla 

dess nyanser och schatteringar. Närbilderna bygger upp det 

psykologiska mönstret i filmen, ger den dess intensitet och 

starka inre spänning. /…/ 

 

Dreyer ställde – för den tidens förhållanden – mycket stränga 

krav på inspelningen och dess genomförande. För det första 

fick inga skådespelare vara sminkade – belysningsproblemet 

måste lösas med hänsyn härtill. Han ville med kameran se in i 

nakna ansikten. /…/ Slutligen krävde han att scenerna i filmen 

skulle spelas in i den ordning som de förekom i filmen. Det 

sista var ett krav som betydde ökade kostnader och längre tid 

för hela inspelningen. Men Dreyer fick igenom alla sina krav. 

Han var lovad fria händer, och han fick dem. 

 

Alla dessa krav framställde Dreyer naturligtvis inte bara för att 

få detta bekräftat. Han visste att skulle han lyckas med filmen, 

krävdes en oerhört sträng stilisering av den, en stilisering som 



 

måste finnas i varenda enskild bild, i varenda kamera-

inställning, i spelets nyanser, i det fotograferade ansiktets 

snabba, lätta reaktioner. Om hans film skulle ge ett 

psykologiskt trovärdigt och närgånget inträngande porträtt av 

den lika geniala som naivt enfaldiga bondflickans kamp mot 

sina övermäktiga domare, så måste han hela tiden i sina bilder 

och kamerainställningar hålla sig så nära människorna som 

möjligt. För det krävdes nakna ansikten och en obruten 

kontinuitet vid upptagningarna. En av Dreyers regiassistenter 

vid inspelningen har efteråt karakteriserat stämningen under 

den med följande ord: ’Vi gjorde inte en film, vi upplevde ett 

drama, Jeanne d’Arcs drama, och vi var ofta nära att gripa in 

för att rädda henne.’ Så har Dreyers film om Jeanne d’Arc 

blivit en berättelse om den lidande människan, den lidande 

kvinnan, ett stort, tidlöst drama i en ren, naken bildstil.” 

 

Gösta Werner för Cinemateket 1970 

 

”När jag kom till Frankrike för att göra en film på uppdrag av 

Société Générale des Films, hade jag tre förslag. Ett handlade 

om Marie Antoinette, ett annat om Katarina av Medici och ett 

tredje om Jeanne d’Arc. Jag talade flera gånger med Société 

Générale, men vi kunde inte bestämma oss för vilket vi skulle 

välja. Då var det någon som sa ’vi drar lott’. Vi tog fram tre 

tändstickor, och jag drog den utan svavel, och det var Jeanne 

d’Arc. Det var ett stort ämne för mig. Jag hade aldrig tidigare 

tagit mig an ett så stort projekt. Jag fick fullständigt fria 

händer, jag kunde göra precis som jag ville /…/. 

  

Jag utgick från de officiella rättegångsprotokollen. 

Rättegången hade en alldeles egen teknik, en teknik jag 

försökte överföra till filmen. Frågor och svar – väldigt korta 

och koncisa. För att förmedla detta föll det sig naturligt att 

använda närbilder. Varje fråga och varje svar krävde en 

närbild. Jag hade inget annat val. /…/ En följd av närbilds-

tekniken blev dessutom att åskådaren blev lika chockad av 

frågorna som Jeanne /…/.” 

 

Carl Th. Dreyer i Dreyer av Mark Nash  

(British Film Institute, London 1977) 
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