
J E A N N E  D ' A R C

Inspira tionen

fra
middelalderens
miniaturer

Da Carl Th. Dreyer gik i 
gang med Jeanne d'Arc og 
skulle genskabe et 
middelalderligt miljø, gik 
han til middelalderens 
miniaturemalerier og fik den 
navnkundige Hermann 
Warm til at bygge kulisserne 
efter dem. Komplet med 
perspektivforskydning og 
ekspressivt skæve vinkler.

a f  Britta Martensen-Larsen
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D a Carl Th. Dreyer i foråret 
1926 modtog tilbudet fra So- 

ciété Générale de Films om at ind
spille en film om Jeanne d'Arc, som i 
1922 var blevet kanoniseret, var han 
37 år gammel og allerede en kendt 
instruktør.

Under udarbejdelsen til arbejds- 
manuskriptet JEHANNE. La Pas
sion et la Mort dune Sainte1 gjorde 
Dreyer sig nøje bekendt med det hi
storiske stof. På Bibliothéque Natio
nale Paris studerede Dreyer under 
historikeren Pierre Champions2 vej
ledning de dokumentariske kilder, 
såvel forhørsreferaterne fra processen 
imod og domfældelsen af Jeanne 
dArc i 1431, som øj en vidneberet
ningerne fra rehabiliteringsprocessen 
i 1455/56.

Dreyer koncentrerede hele pro
cessen, inklusive de 29 forhør i 
Rouen, der varede i fem måneder fra 
d. 9. jan. 1431 til en eneste dag -  
hendes dødsdag d. 30. maj 1431. I 
filmen udspilles højdepunkterne fra 
rettergangen i fem lokaliteter -  Rou- 
ens Slotskapel, Jeanne dArc's fæng
selscelle i Bouvreuil Slot, torturkam
meret i Rouens store Slotstårn, kir
kegården på Saint-Quen og Den 
gamle Markedsplads i Rouen.

Med hensyn til filmens indskudte 
stumtekster findes der replikker 
hentet fra det første forhør af Jeanne 
dArc d. 21. feb. 1431, forhøret i tor
turkammeret d. 9. maj 1431 og det 
skæbnesvangre forhør d. 28. maj 
1431, hvor hun trækker sin tilståelse 
tilbage. Endvidere fra de oven
nævnte øjenvidners beretninger 
(1455/56). Ifølge manuskriptet var 
det ikke Dreyers hensigt at frem
stille Jeanne dArc som den store 
hærfører, men som den unge tro
skyldige og humane pige, der kæm
pede ene mod en skare kløgtige 
dommere og teologer, forblindede af 
dogmer.

Som baggrund for processen i 
Rouen søgte Dreyer og hans vigtig
ste medarbejdere, filmarkitekten 
Hermann Warm (1889-1976) og ma
leren Jean Hugo (1894-1981), et 
barnebarn af Victor Hugo, at gen
give den middelalderlige hverdag. På 
Bibliothéque Nationale udvalgte 
Dreyer det smukke håndskrift fra ca. 
1400 Livre des Merveilles af Mande- 
ville med de bedårende miniaturer 
som grundlag for filmens stil. Den 
s im p le  gengivelse af bygninger, d er  
var for små til personer og landska
ber, d e  n a iv e  streg er  o g  d e t  fo rk erte  
'perspektiv' gav ideen til dekoratio
nerne.3 Herved opstod en speciel

billedstil af ekspressionistiske ele
menter, som samtidig gav indtryk af 
nutidighed set i relation til datidens 
billedkunst. Jean Hugos kone, Va- 
lentine Hugo, udførte kostumerne, 
der var fremstillet af prunkløse stof
fer. Dreyer fandt frem til tidløse mo
deller fra omkring 1400-tallet, som 
ikke ville virke påfaldende i det 20. 
årh. F.eks. blev de engelske soldater 
udstyret med stålhjelme, som de 
havde haft på i Den første Verdens
krig, men som lignede de jernhatte,

Fig. 1: M a n d ev ille : Tre b u e sk y tte r  fra  bypor
ten fo rsva rer sig  im o d  frem m ed e  ryttere, m e
den s v indebroen  træ k ke s  op. C a. 1400. M i 
n ia tu re  fra  'L ivre des M e rve ille s’. Biblio
théque Nationale, Paris 
Fig. 2: Hermann Warm: Rekonstruktion a f 
'm idde la lderbyen  R o u en ' (P e tit-C la m a rt  
1 9 2 7 ) a f  byporten  og vindebroen. C a . 1960.

man havde brugt i Hundredårskri
gen. Jean Hugo erindrer, at Dreyer 
lige til de mindste detaljer havde be
stemte ideer om udformningen af 
kostumerne og dekorationerne. 
Dreyer studerede minutiøst minia
turerne i Livre des Merveilles og i 
Les trés riches Heures du Duc de 
Berry, ca. 1413-16, og sagde, idet han 
med fingeren pegede på en lang 
klædnings folder eller vinklen af et 
tag: ’Zette stule'.

Tegning. Stiftung Deutsche Kinemathek, 
Berlin.
Foregående side: Arbejdsfotografi fra Petit- 
Clamart (1927) med bla. Hermann Warm 
siddende på hug. Til højre Dreyer med ka
sket og Rudolf Mate en face i et a f optagel
sesterrænets 'huller'. Stiftung Deutsche Ki
nemathek, Berlin.
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Fig. 3: Udendørsopta
gelse fra 'Jeanne d'Arc’ 
med statister og 'stal
den'. Petit-Clarmart 
1927. Det Danske 
Filmmuseum, Kø
benhavn.

Fig. 4: Mandeville: En 
gård med en hestestald, 
rytter og passiarende 
borgere. Ca. 1400. M i
niature fra 'Livre des 
Merveilles’. Bibliothé- 
que Nationale, Paris.

Eksteriører
Efter Jean Hugos tegninger og Her
mann Warms planer og grundskitser 
konstrueredes i forsommeren 19 27 
ude på en mark i Petit-Clamart, en 
forstad til Paris, en lille 'middelal
derby Rouen' med en byport og en 
vindebro, omgivet af en voldgrav. De 
udendørs dekorationer blev bygget 
som en stor sammenhængende kon
struktion -  på størrelse med Kon
gens Nytorv i København — bestå
ende af en femkantet høj bymur og 
et stort vagttårn i hvert af de fem 
hjørner.4 Indenfor bymuren lå slots
kapellet, kirkegården og de små ga
der og huse i enkel stil med skæve 
vinkler og med vinduerne anbragt 
skævt i forhold til hinanden ligesom 
på de ovennævnte miniaturer. Mu
rene bestod af en  solid  10 cm ce
mentskal, der skulle bære de med
v irk en d e  og p ro jek tø re rn e  u n d e r  o p 
tagelserne. Bygningerne blev bygget 
helt op, for at de i filmen kunne ses 
fra alle sider. Samtidig kunne de 
bruges til garderobe og prøveværelse 
for skuespillere og statister, som

kantine med toiletter og til opbeva
ring af kamera og andet apparatur 
m. m.

Til at løse opgaven med at kon
struere en middelalderby, der efter 
Dreyers intention ikke måtte være 
en naturalistisk efterligning af dati
dens byggestil, havde den tyske film
arkitekt Hermann Warm særlige for
udsætninger. Warm var en af de 
mest fremtrædende filmarkitekter i 
stumfilmens dage, og hans berømte
ste arbejde er de ekspressionistiske 
dekorationer til filmklassikeren Das 
Kabinett des Dr. Caligari (1919), der 
er malet i en visionær og mareridts
agtig stil og præget af en fantastisk 
grafisk formgivning uden at inde
holde naturalistiske elementer.

Ved et nøjere studium af Livre 
des Merveilles viser det sig, at
Dreyer herfra har valgt nogle be
s te m te  m in ia tu re r  som  fo rb illeder 
for arkitekturen i filmen. En af mini
aturerne (fig. 1) forestiller tre bue
skytter, der øverst på byportens tag 
og tårne retter deres pile imod fire 
fremmedartede ryttere, medens vin

debroen går op over voldgraven. Fi
gurerne er overdimensioneret i for
hold til arkitekturen. Ud fra denne 
model byggedes i Petit-Clamart en 
byport flankeret af to små tårne med 
en vindebro foran (fig. 2). Ligesom 
på miniaturen blev tårnene og by
portens mansardlignende tag med to 
kviste forsynet med en takket mur
krans, og et grafisk ornament med 
en lodret streg og et V i hver ende 
indridsedes i de små og store tårne i 
bymuren. Lige indenfor lå huse tæt 
og skråt op ad hinanden med skæve 
tagrygge og uensartede vinduer. At 
dømme efter et af de tidligste foto
grafier af opbygningen i Petit-Cla
mart, blev byporten først opført. Fo
tografiet viser i forgrunden en række 
træstilladser, beregnet til husene, og 
bagved en byport under opførelse.

Ved siden af byportens højre side 
og opad den høje mur stod stalden 
med tre aflange vinduer foran og tre
kantede vinduer ovenpå taget. Stal
den er (fig. 3), jævnfør dette billede 
fra optagelserne med statister iført 
middelalderlige dragter, kopieret di
rekte efter denne miniature (fig. 4) 
med en lang hestestald, set fra en 
trekvart vinkel og perspektivisk 
stærkt forkortet. Ydermere fremgår 
det af Hermann Warms forarbejde 
til stalden, at man oprindeligt havde 
tænkt sig at overføre fortegningen af 
hestestalden i form af en hældende 
og skæv tagryg.5

I en anden udendørsoptagelse ses 
i baggrundens midterparti nogle sol
dater stå under et tag, der sammen 
med en lav mur er anbragt mellem 
to huses kortsider med henholdsvis 
to afrundede og firkantede vinduer 
(fig. 5). Også her har man nøje kon
strueret husene efter den idylliske 
miniature med almuefolk, der fodrer 
heste i et udhus og får ved voldgra
ven (fig. 6), hvilket tydeligt fremgår 
af fotografiet med Hermann Warm 
siddende på muren i forgrunden, 
medens de ovennævnte huse er ved 
at blive bygget (fig. 7). Endog en de
talje som en lille rund skorsten er 
placeret på det overdækkede tag (fig. 
5 og 6), og i forgrunden til venstre er 
en åben port og en tøndeagtig byg
ning efterlignet.

Inderst i 'middelalderbyen', mod
sat vindebroen, lå slotskapellet med 
kirkegården og et lille kapel (fig. 8);
bagved m arkedsp ladsen , hvor Jean n e  
d'Arc's bålfærd fandt sted. Slotska
pellet blev udformet i naiv stil efter 
en af de første miniaturer i Livre des 
Merveilles, der forestiller en svagt 
rosafarvet kirke, hvor nonner går ud
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Fig. 5: En dokumentaroptagebe fra filmens indspilning. Petit-Cla- 
mart 1927. D et Danske Filmmuseum, København.

Fig. 6: Mandemlle: Almuefolk fodrer heste i et udhus og får ved en 
voldgrav. Ca. 1400. Miniature fra 'Livre des Merveilles'. Biblio- 
théque Nationale, Paris.

ad kirkedøren og tager imod nogle 
jægere til hest (fig. 9). Ved sammen
ligning med Hermann Warms rekon
struktion af slotskapellet i Petit-Cla- 
mart med vindebroen i baggrunden 
(fig. 10) ses det, at de to kirkebygnin
ger næsten er identiske. Kirkedøren, 
gavlens udsmykning, antallet af de 
bueformede og blyindfattede vin
duer, tagets facon og den lidt asym
metriske kuppel6 stemmer overens 
med forbilledet. Jean Hugo fortæller, 
at da de var færdige med opbygnin
gen af 'byen Rouen’ i juli 1927, an
bragte man buketter af valmuer og 
markblomster på kirketårnet og 
holdt rejsegilde med champagne. 
Derefter blev mure, huse, tårne og 
kapellet strøget over med en lyserød 
farve. Ideen hertil kan kun stamme 
fra de ovennævnte miniaturer, hvor 
Mandeville konsekvent har foretaget 
en rosa bemaling af arkitekturen.

Interiører
Indendørsdekorationerne -  det in
dre af kapellet, fængselscellen med 
soldaternes foranliggende vagtrum 
og torturkammeret med forværelset 
til det pinagtige forhør -  blev lavet i 
Billancourt i en tom værktøjshal, der 
tilhørte Renault-fabrikken. Til rum
mene blev der anvendt en lysegul 
farve. Vægge, bjælkeværk og møbler 
var svagt perspektivformede d.v.s., at 
de naive fortegninger og det 'for
kerte' perspektiv blev videreført 
også indvendigt. Dreyer krævede, at 
dekorationerne ikke måtte hæmme 
i n s t r u k t ø r e n  e l l e r  f o t o g r a f e n .  D e r f o r

blev de enkelte dekorationsdele
g j o r t  l e t t e  o g  b e v æ g e l i g e ,  s å l e d e s  a t  

d e r  k u n n e  i m p r o v i s e r e s  m e d  k a m e 

r a e t  u n d e r  i n d s p i l n i n g e n .

Hvad angår slotskapellets interiør, 
hvor det første forhør af Jeanne 
d’Arc fandt sted (fig. 11), hentede 
kunstnerne også her inspiration fra 
Livre des Merveilles. Enkelte minia
turer viser kirker eller klostre set in
defra med runde og hvælvede buer, 
der er båret af søjler med kapitæler, 
foroven kranset af kugleformede

knopper (fig. 12). Endvidere ses vin
duer med blyindfattede ruder og et 
rækværk med aflange og buefor
mede udskæringer. Under indfly
delse af disse bygningsdele samt en 
døbefont i romansk stil opførtes 
slotskapellet i Billancourt, hvor de 
bidrog til at skabe et middelalderligt 
klerikalt miljø (fig. 11).

Fig. 7: Dokumentarop- 
tagelse a f nogle huse 
under opførebe med 
Hennann Warm sid
dende på 'bymuren i 
forgrunden. Petit-Cla- 
mart 1927. Stiftung 
Deutsche Kinemat- 
hek, Berlin.

Fig. 8: Hennann Warm: 
Dokumentaroptagebe 
af en del a f Slotskapel
let med kirkegården og
et kapel i baggrunden. 
Petit-Clamart 1927. 
Stiftung Deutsche 
Kinemathek, Berlin.
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Fig. 9: Mandeville: 
Nonner ved en kirke ta
ger imod jægere til hest. 
Miniature fra 'Livre des 
Merveilles’. Biblio- 
théque Nationale, Pa
ris.

Fig 10: Rekonstruktion 
af ’middelalderbyen
Rouen’ (Petit-Clamart 
1927) med Slotskapel
let og i baggrunden by
porten. Ca. 1960. Teg
ning. Stiftung D eut
sche Kinemathek, 
Berlin.

Générale de Films kort tid efter pre
mieren gik fallit. Som en særlig ge
stus overfor Dreyer bestemte film
selskabet, at filmens verdenspre
miere skulle finde sted i Danmark. 
Af de danske aviser fra samtiden 
fremgår det, at forventningerne til 
filmen var store. Ifølge et interview 
med filmselskabets præsident, Her
tugen af Ayen, var den et forsøg på 
at bryde med den amerikanske 
smag, og istedet for bluff og sensa
tioner lagde man vægt på ægte men
neskekunst uden paryk og sminke 
v.h.a. simple virkemidler.

Premieren på Paladsteatret i Kø
benhavn blev en af sæsonens begi
venheder. Imidlertid var kritikken i 
Danmark ikke udelt rosende, men 
filmen vakte opmærksomhed og 
blev af anmelderne betragtet som en 
fornyelse. I Frankrig fik filmen under 
titlen La Passion de Jeanne d ’Arc offici
elt premiere i en beskåret version d. 
25. okt. 1928 i Marivaux-biografen i 
Paris. Den blev en succes, især 
blandt filmkritikere og kunstnere.

Man kan undre sig over, hvorfor 
filmen ikke som planlagt kom til at 
gå under manuskriptets hovedtitel 
’JEHANNE’. At Dreyer har kaldt 
Jeanne dArc ved sit gammelfranske 
navn Jehanne, som hun også under-

rerealisme, herunder udeladelse af 
sminke og paryk, brugte Dreyer 
store nærbilleder. Under mottoet jo 
galere -  jo bedre'7 arbejdede cheffo
tografen, ungareren Rudolf Maté og 
hans stab med nye stileksperimenter 
som f.eks. usædvanlige frøperspekti
ver. Denne arbejdsteknik bevirkede, 
at filmen fortrinsvis blev optaget på 
knæ og medførte udgravning af løbe
gange og huller i optagelsesterrænet, 
for at kameraet kunne blive anbragt 
så lavt som muligt. Følgen heraf blev, 
at man i filmen glimtvis kun ser dele 
af de middelalderlige kulisser i bag
grunden. Alligevel udøver de kombi
neret med Dreyers ekstreme nærbil
leder en sælsom virkning og er med 
til at forstærke det rystende drama 
om Jeanne d’Arc's martyrium.

Indspilningen af filmen påbegynd
tes d. 17. maj 1927, og d. 30. okt. 
samme år var man nået til at optage 
sekvensen med Jeanne d'Arc på bå
let. D e  sidste  optagelser, h e ru n d e r
slutscenen med folkemængden, der
s ty rte r  over v in d eb ro en , fa n d t dog 
sted så sent som 14 dage før premie
ren i København d. 21. april 1928. 
Dreyers Jeanne dArc’ blev en kostbar 
produktion til 9 miil. Francs og var 
en medvirkende årsag til at Société

Fig. 11: Jeanne dArc 
(Renée Falconetti) af
lægger ed for munken 
Jean Marsieu (Antonin 
Artaud) før sit første 
forhør i Slotskapellet. 
Billancourt 1927. Det 
Danske Filmmu
seum, København.

Fig. 12: Interiør fra
kirke eller kloster med 
munke. Ca. 1400. M i
niature fra 'Livre des 
Merveilles'. Biblio- 
théque Nationale, Pa
ris.
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skrev sig med i sine breve, er kun et 
bevis på, hvor nøje han har villet 
holde sig til de historiske og doku
mentariske kilder. Når filmen istedet 
for kom til at hedde La Passion de 
Jeanne d’Arc mener jeg, forklaringen 
kan være, at Société Générale de 
Films producenterne fandt Dreyers 
titel for ubestemmelig.

Jeanne d’Arc gjorde Dreyer be
rømt, og i 1928 blev han i den fran
ske filmverden betragtet som den 
mest revolutionære af alle deres 
avant-gardister og en reformator i ki- 
nematografien. Filmen står idag som 
en af filmhistoriens store klassikere, 
og på verdensudstillingen i Bruxelles 
i 1958 blev den valgt til festivalen 
'De tolv bedste film fra alle tider' ef
ter afstemning blandt filmhistorikere 
fra hele verden.

Hermann Warm
For Hermann Warms vedkommende 
blev dekorationerne til Jeanne d'Arc 
hans kendteste arbejde næstefter 
Das Kabinett des Dr. Caligaris. Foran
lediget af Jeanne d’Arcs verdensbe
rømmelse rekonstruerede Warm på 
grundlag af sine skitser og arbejds
planer samt nogle dokumentaropta- 
gelser af arkitekturen i Petit-Clamart 
(1927) i begyndelsen af 1960erne, 
såvel interiører fra studiet i Billan- 
court som udendørsdekorationerne 
fra 'middelalderbyen Rouen’ i form 
af tegninger8 og fire dekorationsmo
deller, forestillende en del af 'Byen 
Rouen', 'Slots-kapellet', 'Jeanne 
d'Arc's Fængselscelle' og 'Tortur
kammeret'. I 1964 tilbød han Det 
Danske Filmmuseum, København, 
dekorationsmodellerne med den be
grundelse, at det ville være af inter
esse for alle filminteresserede at er
fare, hvorledes filmens dekorationer 
havde været udformet.9 Året efter 
erhvervede Det Danske Filmmu
seum modellerne for 5000 D-mark 
med støtte fra Kulturministeriet. Da 
Dreyers Jeanne d ’Arc’ fortrinsvis, som 
før nævnt, består af store nærbilleder 
på bekostning af arkitekturen, er 
Warms rekonstruktioner værdifulde 
for eftertiden. Det gælder navnlig 
den pinkfarvede dekorationsmodel 
'Byen Rouen’, hvor vi kan se påvirk
ningerne fra Livre des Merveilles 
som f.eks. byporten med vinde
broen, kirken, stalden og bymurens 
store vagttårne.

Med Hermann Warms forudsæt
n inger og b agg rund  for øje er d e t 
sandsynlig t, a t han  har foreslået at 
lave dekorationerne efter middelal

derligt maleri. Han var en prominent 
filmarkitekt indenfor den ekspres
sionistiske bevægelse og bosat i Ber
lin i de år, hvor Herwarth Walden 
udgav tidsskriftet Sturm (fra 1911). I 
hans Sturm-Galleri, der blev et sam
lingspunkt for avant-garden, udstil
lede de førende ekspressionister, ku
bister og futurister i Europa. De ty
ske ekspressionister (f. eks. Die 
Briicke) følte sig beslægtet med de 
senmiddelalderlige kunstnere i deres 
kunstbestræbelser, og hyldede i det 
hele enhver kunstner, som stræbte 
imod en fortættet forenklet udtryk
sform. I 1912 udkom almanakken 
Der blaue Reiter, og her blev kunst
neriske frembringelser af bønder, na
turfolk, middelalderlige kunstnere 
og børn ligestillet med og vist ved si
den af det moderne maleri.

Set ud fra datidens billedkunst 
var det kun naturligt, at Dreyer, 
Warm og Hugo med et historisk 
tema fra 1400-tallet benyttede mini
aturer i naiv stil som udgangspunkt 
for kulisserne i Jeanne d’Arc, hvorved 
man kunne udnytte de visuelle vir
kemidler på en spændende og eks
pressionistisk måde. Intet under, at 
de lyserøde, primitive og ubehjælp
somme miniaturer i kæmpeformat 
med deres skævheder og tegnefejl i 
perspektiverne vakte opsigt i no
vember 1927, hvor Dreyer havde in
viteret journalister til at berette om 
filmoptagelser i Petit-Clamart. Un
der et interview betroede Dreyer sin 
landsmand Ole Winding, at han og 
alle i filmen kun havde arbejdet med 
det ene 'Tro'. Dernæst at det væsent
lige i filmen ikke var det 'objektive 
drama', men først og fremmest det 
drama, som udspilles inde i sjælene, 
altså endnu et udslag af en ekspres
sionistisk tankegang.

Dreyer ønskede at skabe en film 
blottet for teaterpræg og med en 
klar og enkel form, hvilket lykkedes i 
kraft af hans stærke vilje og koncise 
forestilling  o m  d e t h isto riske h a n d 
lingsforløb. I Dreyers filmkarriere 
blev Jeanne d ’Arc hans mest eksperi

menterende værk og største udfor
dring, hvor han mageløst kombine
rede og understregede Jeanne 
d'Arc's lidelseshistorie med nærbille
der fra ekstreme vinkler og slående 
benyttede dekorationer/arkitektur
efter Mandevilles poetiske og kej
tede miniaturer i Livre des Merveil
les.

Britta Martensen-Larsen er kunsthistoriker 
og har arrangeret en udstilling om Jeanne 
dArc. Den har været præsenteret i bla. Pa
ris og senest i Nikolaj i København. I øjeblik
ket er udstillingen i Polen.

Noter:
1. Drejebogen befinder sig i Det Danske 

Filmmuseums Dreyer-arkiv, København. 
På titelbladet står foruden Dreyer som 
medforfatter skribenten Joseph Delteil, 
der i 1925 havde skrevet en prisbelønnet 
bog om Jeanne d’Arc.

2. Dreyers historiske rådgiver til filmen var 
Pierre Champion, der var datidens fø
rende ekspert indenfor forskningen vedr. 
Jeanne d’Arc. Han udgav to-bindsværket 
Procés de condamnation de Jeanne 
d ’Arc, texte, traduction et notes, Paris 
1920-21, og Notice des Manuscrits du 
Procés de Réhabilitation de Jeanne d ’Arc, 
Paris 1930.

3. Hermann Warm, ’Dreyer brugte sandfær
digheden som stilmiddel’, Kosmorama nr. 
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