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Vera Drakes 
hemmelighed 

 

Engelsk klassesamfund i 

1950’erne 
 
Af Peter Skov-Jakobsen 

 

En rørende og humoristisk film om Vera Drake, der i 
1950’erne England hjælper unge kvinder som er 
kommet i ulykke. I årevis har hun ”hjulpet” unge 
kvinder. Når hun har fået et praj af sin veninde, rykker 
hun ud med slange og sæbevand. ”Du får lidt ondt for 
neden, gå på toilettet når du bløder og efter et par 
dage er alt i orden”, slutter hun ofte besøget hos 
kvinderne med at sige. Hun er elskværdigheden selv. 
En kvinde af arbejderklassen, gør rent, passer sin mand 
og de to børn, kigger ind til dem der intet kan selv.  
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Vera har hjertet på rette sted. Hun møder alle slags kvinder i forbindelse med sin ”hjælp”. En er 
overfladisk, fuld og ligeglad; en anden er forfærdet; en er ensom og angst; en ville gerne have 
barnet, men omstændighederne er umulige. Selvfølgelig er det forbudt og foregår i hemmelighed. En 
lille sidehistorie er at man følger den rige pige der sagtens kan få sådan noget ordnet så det ser rigtigt 
ud og foregår under ordentlige omstændigheder med et stempel af systemet.  
 
En dag bliver Vera Drakes hemmelighed afsløret. Det begynder naturligvis med stor forargelse. En af 
pigerne er blevet syge, og lægerne vil have at der skal gribes ind over for den der foretager disse 
aborter. Vera anholdes midt i datterens forlovelsesfest. Ingen aner hvorfor. Hun kan ikke få sig til at 
sige det. Da hun på stationen får det fremstammet for manden, rykker det ikke en millimeter i hans 
ansigt, han viger ikke en tomme med sin kærlighed fra hende.  
 
Det er en vidunderlig film der viser forskellige reaktioner og er uforudsigelig i sin beskrivelse. Der er 
sønnen som er forarget og ikke kan få det til at passe med sin mor. Der er datterens forlovede der 
forguder sin kommende svigermor og godt forstår, for hans liv var lige ved at blive spildt. Da der skal 
findes et karaktervidne for Vera er det umuligt. Alle hendes tidligere arbejdsgivere, som alle syntes så 
godt om hende, kan på grund af sagens omstændigheder ikke give en erklæring. Kriminalbetjenten 
ser godt hvad det drejer sig om, og man mærker ligefrem hans ærgrelse over at han fik fat i denne 
sag. Ingen hos politiet er i tvivl om hendes integritet – senere i fængslet passer betjentene også på 
hende. Men der er den holdne svigerinde, et stykke længere oppe på samfundsstigen, der absolut må 
give sin foragt til kende; der er dommeren der til sidst skal formane og statuere et eksempel. Man går 
hjem fra biografen med en overvejelse over hvordan det kan være at dannelse, rigdom, indsigt ofte 
sætter sig til hykleri og bedrevidenhed – man skulle tro at det ville medføre indsigt og overbærenhed.  
 
Det er en sandfærdig beskrivelse af den engelske arbejderklasse i 50’erne; en smuk beskrivelse af 
sammenholdet. Filmen er både rørende og humoristisk. Jeg kan slet ikke få tankerne væk fra den lidt 
tumpede datter og hendes duknakkede kæreste – de er så kejtede, men de elsker hinanden og efter 
hans første jul i familien, som virkelig var en jul der fik Guds engle til at græde, udbryder han: ”Tak 
for den bedste jul!” Ingen er i tvivl! Det havde været hans bedste! Så hårdt kan livet være! - Salige er 
de rene af hjertet for de skal se Gud!  
 
 
Filmfakta 
Vera Drake - GB 2004 - instr. og manus: Mike Leigh - Imelda Staunton (Vera), Richard Graham 
(George), Eddie Marsan (Reg), Anna Keaveney (Nellie), Alex Kelly (Ethel), Daniel Mays (Sid), Sally 
Hawkins (Susan), Philip Davis (Stan), Simon Chandler (mr. Wells), Lesley Manville (mrs. Wells) - 125 
min. - Dansk biografpremiere d. 28/1, 2005 - På DVD i DK d. 13/10, 2005 - Pressebilleder / Udlejning: 
Scanbox - Tilladt for alle 
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