
 

En dag ska gry, svensk film 1944 

Handling 

Hela släkten von Brewitz är församlad till krismöte. Det gäller att avgöra unge baron Rutger 

von Brewitz' öde. Han har avslöjats som förfalskare och förskingrare. Med lugnt yttre går han 

för att ta emot släktens dom.  

Uppgörelsen, som snabbt är över, leder till fullständig brytning.  

Ett tåg drar norrut i regntung skymning. I en tredjeklassvagn sitter ett antal män på väg att 

gå in i kriget på Finlands sida. En av dem är Rutger.  

 

På samma tåg, men i andra klass, finns major Rolf Dahlman. Han är på väg hem. När tåget 

gör uppehåll, där han ska av, förändras hela hans liv. Hemma överraskar han sin hustru med 

en älskare. I hastigt mod dödar Rolf inkräktaren och ger sig sedan av. Han hinner följa med 

samma tåg han kommit med.  

Rolf åker nu tredje klass. Han sluter sig till männen på väg till kriget. Stämningen är tryckt. 

Kanske finns här flera som flyr från något.  

Rolf har nu övergett sitt gamla efternamn och kallar sig Berg. Med sin nya, dåligt verifierade 

identitet lyckas han ta sig över gränsen. Han känner sig till hälften räddad.  

Kamraterna anar att något inte stämmer med Rolfs person. Misstankarna stärks, när han 

visar sitt yrkeskunnande i en strategisk diskussion med sin kompanichef, den senare 

alkoholiserad och psykiskt söndertrasad efter en tid i rysk fångenskap. Men kompanichefen 

inser det riktiga i Rolfs resonemang, låter honom pröva sina planer, som han också lyckas 

genomföra till fullo.  

En sömnlös natt går Rolf ut och ertappar då Rutger i ett deserteringsförsök. 

Krigserfarenheterna fyller Rutger med fasa, men han låter sig lugnas av Rolf, som själv stillar 

sitt oroliga inre genom att ägna sig åt en annan människa.  

En tid senare tappar Rutger självkontrollen igen. I en hotellmatsal går han till storms mot sin 

plåga och skjuter Rolf i armen, när denne än en gång försöker vara hjälpare. Hjälp dyker i 

stället upp i gestalt av doktor Eva Lövgren, som just ska tillträda som fältläkare.  

Redan från början finns en speciell spänning mellan Rolf och Eva. Men när hon av en 

händelse får veta hans rätta identitet och vad han flytt från, är hon beredd att ange honom. 

Ett bombanfall hindrar henne dock från att just då föra hemligheten vidare.  

Kompanichefens alkoholmissbruk börjar allt mer gå ut över hans arbete. Rolfs pliktkänsla 

bjuder honom att avslöja vem han är för att ge hans uppfattningar och kritik militär tyngd. 

Löjtnanten lovar att inte avslöja något, om Rolf lovar att återvända till Sverige och ta sitt 

straff, när kriget är slut.  



En dag står kompanichefen inte ut längre och begår självmord. Den unge löjtnanten 

Löwenskjöld tar befälet.  

Rutger råkar få höra hur Rolf talar om möjligheten att sätta en rysk kulspruta ur stridbart 

skick. Rutger tar egenmäktigt på sig uppgiften, lyckas mot alla odds genomföra den -- men 

mister livet. Under eldgivningen skadas Rolf av en granatskärva. Han opereras i 

fältambulansen. Och under konvalescensen kommer Rolf och Eva varandra nära.  

Rolf får några veckors permission. Eva kör i väg med honom i sin bil, då de överraskas av 

ryskt flyganfall. De flyr och hamnar i en övergiven by, där kärleken flammar upp. Men Rolfs 

förflutna står i vägen för varaktig lycka, och snart är han åter vid fronten.  

Det dröjer inte länge innan fred sluts. På fredsdagen står Rolf i en skyttegrav och räknar ned 

mot det klockslag, då allt skjutande ska upphöra, 10.00. När så skotten tystnar, hör han 

jämmer från en sårad fiendesoldat. Rolf går ut för att hjälpa ryssen, som dock inte vet något 

om freden.  

Rolf faller för en välriktad kula. Eva går ensam mot framtiden.  


